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FREQUENTIEMETER ANDRE WESSELS RTOM NIEUWS PAG, 5 

+ 5V 

200mv 
zl 2 î 6 pB6(6522 VIA 

o oo 

IC 1= 1/3 van 4049 Hex inverter buffer 

Frequentieberreik 1 « 65535 Hz 

De nauwkeurigheid is Ì 1 Hz 
Over flow rechtsonder op het scherm 

T1(Via) midden op het scherm (rechts) Delay 

T2(via) boven ín het scherm (rechts) Teller 

Het signaal van de te meten frequentie moet via 

bovenstaande hardware schakeling aangesloten worden 

op poort PB6 van de VIA 6522 

HCS LL4 

TRIX 

PxD16 
BME LLZ 

5 CLEARO 
F‚&21 
KEM SCAN PROG 

DEM LL (4) Fe A=t TOER GIMP C-104; LC 

milt LDA DHO LDA #EEO9 

STA #A0 EORDHFF 
STA HAI STA #A0 
LDA D#BE STA #BOLF 
STA $EBO2 LDA #6808 
LDADHA0 ORDHFF 
STA #EBOE KAL 
LDAD#HEO H8LIF 
STA #RBOE 
LLt LDXÒ#G LDYHEE 
LDADHEE HE LFF 
STA #EGO4 HAZ 
STA #E807 
STA #BGU8 Oh. FP. $& 

HEBOF BO LINE LLO 
KFS Hauwkeurigheid c.q. PO Ps CCHRAOKEEG) + CPHAL)) 

0 ijking frequentie 400 6.10 
HED teller 

180 ANDPHAO 

190 BEU LLS 
BOO ABLAr: ASLEs ASLA 



PAL. B ATOM NIEUWS P-GSCREEN _ _J. BRONZWAER 

SEKSELEEKKEKKEEEEEEE KERK EERE ELS EEER SEE EEE 

PSCREEN-GSCREEN statements door j.bronzwaer 
SEKESEREEEEREERKEEEREEEE EEKE EERE EEK EEL 

De in het verleden al gepubliceerde ideeen over het wegschrijven 

en terughalen van beeldschermpagina’s hebben geleid tot de hier 
beschreven cocktail die naar mijn smaak een leuke aanvulling 
betekent voor P-CHARM extra’s . Het statement PSCREEN bergt de 
beeldschermpagina (#8000-#8200) ap in een daor U te kiezen 
geheugenpagina tussen #2000 en #A000 (is beveiligd!) „ GSCREEN 
haalt een gekozen geheugenpagina terug naar het scherm in een 
door U te kiezen mode „ 
Syntax : PSCREEN#xx,y of GSCREENSxx,y . xx is de geheugenpagina 

waar geschreven of teruggehaald moet worden , y is de mode ( 
0-4) waarin dit moet gebeuren … 

10 REM K4RRKKAARSEEEKEEEEEEE 
20 REM & PSCREEN — GSCREEN & 
30 REM REERKEKRKEKK EK KEEK EEK 

50 DIMLL12,CE1;F. I=OTOtO;LLI=RFFFEN. s CCO=AFFE; CCIeRFFF 

60 P.$12; IN. "BEGINADRES TABEL "Ys IN, "BEGINADRES CODE "2 

70 IFZ>Y AND 2<=(Y+21);F.$7;G. 40 
80 P.$21;P=Y+2; 605. a; P. $6: +53 GOS. a: 2=0 
GO YPO=EFF ; YP1=HES, VZC; PRIFC=V/256 

100 P.””"TABEL : #"&Y" — HET 

110 P.”"EDDE z H'EZ" — H&P) END 

120aT=P;REM tabel 
130 $T="GSCREEN";A=0; GOS, t; $T="PSCREEN"; A=1; GOS. t 
140 ?T=#80;5P=Z;G.C 

150tT=T+L.T; 2T=CCA/256 1480; T?1=CTAL2563 T=T+2ER. 

160c 
170E 
180:CCO\code getscreen 

19O:LLO JSRLLILsLDA#92; BNELL 1; BEGLLS 
ZOOrt Lt CMF@1;BNELL2;4 DA@HTO; BNELLS 

21O:LL2 CMP@Z; BNELLS: L DA@#7O; BNELLS 

220:tL3 CMP@S; BNELL 4; LDA@RBO; BNELLS 
230:LL4 CMP@4; BNELLO; LDA@SFO 

240: LLS STA#BOOO 
250r:LL6 DEY;LDA (#90) , Ys STA#BOOO, Ys; CPY@NOOs BNELL& : INCH? 1 

260rLL7 DEY;LDACH9O) ,Y: STARBLOO, Y; CPY@HOO; BNELL7 
270:LL8 JMPSCSSB 
280 

290:CCi\ecode putscreen 

300 JSRLL1t 
S1O:rLL9 DEY;LDANBOOO, Ys STA (HTO) „Ye CPYBHO INELLSGz INCH 1 

320: LLLODEY: LDA#B1OO, Ys STALHIO) Vz CPYBROO; BNELL 103 JMPRCHSB 

220 
SAOsLLAl\interpreteren 

350 JSR#C78B: JSR4C2 31; ISKRCAE1ELDAZO: STARGOG TAY: TAXGGTXA 

360 LDA#16; STARS 1; CMP@HTO; DMILL1 2: CMPERIF ; BELLI 12 

370 LDA#25; ENELL 1 DARZA: BNELL 1231 DAN4T; BNELL 12 
380 LDA#&17; STARZ RTS 

390: LLI2IJMF#FA7D 
4001 

A10 RETURN 



EMVELOP PETER VAN ALPHEN ATOM NIEUWS PR4, £ 

ENVELOP 
In het kader van het volledig vervangen van de typemachine dear de 

printer heb ik dit programma geschreven. Het maakt het mogelijk am 

enveloppen van de naam en het adres van de geadresseerde, afzender en 

eventueel de aanduiding "DRUEWERK" te voorzien. Het programma gebruikt 

(afgezien van de gedimensioneerde ruimte) geheugen van #2900 tot 

#533F. Tevens is een P-Charme en printer benodigd. 

Het menu is simpel: allereerst werdt gevraagd af de aanduiding 

"DRUKWERK" in de linkerbevernhoek geplaatst moet werden. Za ja dan “JY; 

ze nee dan 'N" intikken. Wilt u stoppen, dan dient u de "E" van einde 

in te trmetsen. Vervolgens waardt de vraag gesteld of er een afzender op 

de envelop vermeld moet werden. “Je en ‘N" spreken vaar zieh, doch 

middels het intikken van "Z" geeft u te kennen dat de afzender vermeld 

moet warden en dezelfde is als de de voorgaande keer apgegeven 

afzender. Het pragramma gaat er overigens vanuit dat de invoer carrect 

is geschied! 
De lay-vut van de envelop is als valgt: indien nadig wordt 

"DRUKWERK" enlarged, linksboven afgedrukt (en de eventuele afzender 

linksonder). Indien dat niet gewenst wordt doch een afzender wel, dan 

verschijnt deze tinksboven. De geadresseerde verschijnt altijd ap de 

normale plaats. 

De gebruikte printercades (in de regels 530, 550, 560, 680, 648 en 

658) zijn die van de STAR gemini-18X. Voor verandering van deze codes 

i.v.m. het gebruik van een andere printer verwijs ik naar het 

averzicht ap pag. 84 e.v. van AN 4.2 

overzicht variabelengebruik (in heefdpragramma) 

A 1 cadebytes — ?A = geadresseerde 7 J/N/E 
A71 aantal regels geadresseerde 

aantal regels afzender 

afzender ? _ JA/N/Z 

B 1 stringpointer EC‚,F : stringvariabelen 

D,E : invoervariabelen (voor de keuzes in het menu) 

G,H : baaleans I,J : tellers in de Laops 

NE. Het verdient aanbeveling het programma eerst eens met gewoan 

papier in de printer uit te praberen. Tevens dient men er bij het 

printen van enveloppen rekening mee te houden dat deze dikker 

zijn dan gewoan papier. 

Eeter van Alphen 



FMG. B ATOM NIEUWS FP-OPSLAG GC, AKKERMANS 

Het verplaatsen van de Floating-Foint opslagruimte. 

In de standaard versie van de floatina-point ROM worden de 
floating-point variabelen en de adressen van de F.‚P.-array’s 
opgeslagen in het geheugengebied #2800 — #28FF. 
Voor wie geen floppy disk heeft, maar wel geheugenuitbreiding 
beneden #2800, zitten de F.P.-variabelen behoorlijk in de weg. 
Gelukkig is er niet zoveel voor nodig om dit te veranderen. Ik 
heb mijn F.P.-opslag verplaatst naar #BA00 — #BAFF, waar bij mij 
een stukje extra RAM zit ( let op: dit is niet volgens de 
standaard) . 
Het is mogelijk de F.P.-opslag te verplaatsen naar ieder gewenst 
stuk vrije ram. Wil je de F.P.-opslag in het geheugengebied 
BXXOO — HXXFF, dan moet je de inhoud van de volgende adressen in 
de F.P.-ROM wijzigen als volgt: 

adres (F.F_) 

D4oD 
D41& 
D4A52 
D485 
D48C 

P-charme gebruikt ook een aantal adressen in het gebied #2600 — 
#28FF. Als je die mee wilt laten verhuizen, dan moet je de 
inhoud van de volgende adressen in de P-charme wijzigen: 

adres (P-charme) was 

AS40 
A54 
ASDA 
ASDF 
A76 
ACEB 
ACEE 

Wie RAM-geheugen heeft vanaf #0400, zou ook willen dat F-charme 
eventuele programma’s in dit gebied herkent. Helaas 15 dit niet 
zo in de huidige versie. 
De onderstaande wijzigingen lossen dit ap: 

adres (P-charme) was wordt 

AO6F : oF 03 
AO77 Ao Fo 
Alle programma’s die staan in het geheugengebied #0400) — 4EFFF 
warden nu herkend (CAT) en automatisch gestart indien je er om 
vraagt . 

VEEL SUCCES! ! 1 



CMOS-REM SUP. J, JOBSE ATOM NIEUWS PAG. 3 

XEK CMOS-ASM SUPPLEMENT k44 

VERBETERING t ASSEMBLER-MODE DIRECTIVE 

Bij de in AN 7 1985 gepubliceerde 

EMOS-assenbler heb ik helaas een 
kleinigheidje over het hoofd gezien, 

Indien men een instructie met oude 
anemonic maar met nieuwe adresserings- 

vorm achter een label plaatst, gaat 

de assembler de mist in. 
Dus 160tlabel GRA (zp) gaat mis. 

Dit probleem is overigens op te vangen 
door een puntkomma ertussen te zetten. 
Dus 1áÖ:label;ORA (zp) gaat goed. 
Tech zie ik dit als een tekortkoming. 

Daarom stel ik voor de volgende 

SYNTAX: „AM 6502 
„AM R65CO2 

Hiermee kan men de CMUS-assenbler in 
4502 mode of R&5CO2 mode zetten. 

Op deze manier loopt men niet het risicn 

dat nen per ongeluk een CMOS-instructie 

gebruikt in een voor de 6502 bedoeld 

prograama. Bovendien kan iedereen nu 

direct zien voor welke processor het 

prograama geschreven is. Weglaten van 

dit directive geeft 5502 mode. 

wijzingen aan te brengen: 145 Del (REM AANTAL DIRECTIVES 

150 N=18+D ;REM TABEL-LENGTE 

700 LDY 80 160 Kei0 :REM INTERNE REF. 

702: TRY" AGAIN 180 DIM B{NE5 

704 LDX 83 240 PRINT "DIMTOP"&735+7568256" 

706 STY #03 2871 P718=MODEL256 

708: NX TMNECHE 2951 P?4 ODE/ 256 

710 JSR getchar 3020 $B+48="KERBBS. AN" 

712 CMP @CH" 
714 BNE NG'LABEL 1041 CPX @N-D 

Ti&:NXTLABCHR 1042 BCC SKPNEWNNE 

718 INY 1043 STY #67 

720 LDA (#05) ,Y 1044 JMP (#0966) 

722 CMP @CH! * 1061 BIT #28FF 

724 BEG TRY’ AGAIN 1042 BVC ERROR 

726 CMP BCH*;" 1065 SEC 

728 BEU ERROR 
750 CMP BHD 2721: MDDE 

7352 BNE NXTLABCHR 2722 JSR getchar 

754 BEG ERROR 2723 DEC #03 
740: NG" LABEL 2724 TAX 

2725 LDA #2BFF 

955: ERROR 2726 AND B#BF 
2727 CPX @CH*R" 
2728 BNE SKIPORA 

VERBETERING 2 2729 ORA @#40 

De BASIC/ASSEMBLER-test is overbodig, 

terwijl de STY #67 op regel 630 

constructief gezien niet op de juiste 

plaats staat. Daarom: 

2730: SKIFORA 
2731 STA #28FF 
2732 JMP TERMINATE 

Na alle wijzigingen op deze bladzijde 

krijgen we: 
520 CFY 8208 

53G BEU TRYNENMNE 10 PROGRAM CMOS-ASSEMBLER 2,0 
540 CPY @156 , 300 XIF S=#E700 ……. 
55G BEU TRYNEWADM 
&95 STY #67 TS 290C 

8355 LDY #67 Toe TR32 

855 STV #47 DIMTOP  386C 
ENTRY 7300 

DELETE: 560. 570 en 620 t/m 480 END+1 7AEE 
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ZELF GRAPHICS ONTWERPEN 

Is het u ook al eens overkomen? U ziet uw computer wen prachtiee 
srafische tekenind maken; als u dan het Prosramma saat bekijken, 
in de hooP te ontdekken hoe deze tekening ontstaat, dan zakt de 
moed u onmiddelijk in de schoenen. Het Prosramma wemelt wan de 
sinussen en cosinussen en moedeloos stopt u ermee. De volgende 
keer tikt u het Programma klakkeloos over: u bewondert de 
tekening en misschien verandert u oP goed Ssetuk af enise 
berekeningen zonder te weten wat het effect zal zijn. Het gevoel 
van onvoldaanheid blijft echter bestaan. De bedoeling van dit 
artikel is om enige tipJes van de sluier die rond deze SraPhics 
hanst oP te lichten en u aan te zetten tot het zelf creeren van 
sraphics. 
De eerste stap dim we hiertoe moeten nemen(tevens de moeilijkste) 
is de verklarind van de woorden sinus en cosinus en aanverwante 
functies, Hiertoe bekijken we Fio.i 

c 

fig. 1 

Hier zien we de rechthoekige driehoek ABC. In deze driehoek 
bestsst er een verband tussen de hoeken en de zijden. Als we het 
Iljnstuk BC delen door het lijnstuk AB of we delen het lijnstuk 
B’C’ door het lijnstuk AC’; de uitkomst blijft hetzelfde, De 
waarde wan de uitkomst wordt dus bepaald door de waarde wan de 
hoek en niet door de waarde wan de betreffende 1ijnstukken, 
Verandert de waarde van de hoek dan verandert dan verandert 
eveneens de verhoudinsswaarde, Voor de duidelijkheid werden aan 
deze verhoudingen namen toeamkend. 
Zo is; BE = de sinus van hoeka of sin a 

AB 

AC = de cosinus wan hoekat of cos a 
AB 

BC = de tansens van hoeka of tan a 
AC 

AC = de cotansens van hoeka of cot@ a al 



ZELF GRAPRICS ONTU, R.C.B. ATOM NIEUWS PHG, 44 

Hieruit zijn enige afleidingen te maken. Zo is BC = AB 4 sin a. 

en RC = AR # cos a. Bekijk dit even , we komen hier later ho9 oP 

terug. Het arote nut van deze verhogdingen is dat als een van dze 

verhoudingen bekend is alle andere te krekenen zijn. Door het 

bestudern wan deze mnderlinse betrokkenheid zijn vele andere 

Formules ontstaan. \e beperken ons ztechts hot enkele alsemeen 

bek nde. 
Te weten: tan a & cots as Â 

zinka + zosta= 4 

tan a = Sin 4 
côs ä 

cote a = COS 3 
zin 4 

Hen heeft tabellen samengesteld waarin deze waarden van de sinus 

en de cosinus zin aPSenomen. Men heeft tafels waarin de waarden 

zijn oPsegeven in vier, soms zelfs in wijf decimalen achter de 

komma. Voor ons hoeft dit aelukkie wiet, Als onze ATOM met, een 

Ff. ram is uitaerust dan zoekt hij deze waarden zelf wel oP 

indin nodigen, cotandens kent hij niet, Maar Ja, cos 2/zin a = 

cote 4. Dus geen Probleem). Mark oP dat, indien u deze tabellen 

zou bestuderen € u kunt ze Plotten oP het scherm Cantal 

Pan. 166), de waarden wan sinus en tansens LUEsen a en 45° 

stijgend zijn en deze voor cosims en catangens dalend. 

geafdsche waorstelling 

Een Punt in gen wlsk kaa af 2 manieren beaald warden. 
Een zerstae mekhade is de cartesigche methode waarin men werkt. met 
vechthoekigs coordinaten, 4.37 
voorbe id: 

Y 

vx 

Een tweede methode is die met Poolcoordinaten, (ret 
wortel; e 



PRG. 1e MIOM NIEUWS Z&LF GRAPHICS ONT. A.C,B. mmm td dn 

‘kt’ is het maatgetal wan de hoek tussen de K-as en de dragende 
vstorrechte door het Sewenste Punt. Het opgeven wan de hoek t en 
de waarde wan Pr is voldoende om een Punt in gen vlak 
ondubbelzinnis te bepalen 
We zullen dit aantonen aan de hand van een Programma, Hierin 
wordt u Sevraagd om een hoekwaarde en de lengte van zen straal in 
te geven. Hierna zal het Programma het desbetreffende lijnstuk 
tekenen. 
Programma 1 

1 P,$12 
18 Mel26;NeI6 
29 FIN, "HOEK" KA 
39 FIN. "STRAAL" kR 
48 CLEAR 4 
5e PLOT 4,M,M 
58 nH=KRKCOSRADZA 
78 KYKRKSINRRDZA 
88 PLOT 5,CMHAN Ds CHAN) 
98 FOR Xet TO 120;WAIT;HEXT 
182G0T0 1 

Misschien wraaat u zich af waarom in de Formule da Functie RAD 
wordt, Debruikt? Ziehier het antwoord. Een hoek kan men oP twee 
manieren uitdruiken nl in raden en in radialen. Daarom moet men 
oP voorhand bePalen welke wan de tweee uitdrukkingen men 
gebruiken wil, Onze ATOM werkt met radialen woar de omzetting in 
sinus of cosinus of tandens. Geeft men hem de formule sin 90, dan 
zal hij de waarde 9 beschouwen als zijnde de waarde wan een hoek 
uitgedrukt in radialen. Geeft men hem de formule zinrad 39 dan 
weet hi dat de waarde van de hoek uitgedrukt is in raden. Deze 
waarde wordt omgezet In radialen waar dan zitms van berekend 
wordt, Onthoudt noe dit, 3689 = 2 4 PI CRAS, 
Als u dit programma enige tijd gerund hebt zal het u wel 
opgevallen zin'dat we in feite de atralen van een zirkel tekenen. 
Het Proöramma om men zirkel te tekenen ís dar ‚miet mozilidk 
meer. 
Hier iz het; 
Prosrmamma 2 Cairkel) 

1 P.S12 
14 M=128; H=96 
28 FIN. "STRAAL" zR 
30 CLEAR 4 
48 F‚s=@ TQ 360 
38 PLOT 4,M,M 
68 nXekR 
78 ZY=XRKSINRAD 5 
88 PLOT 5, CMX, CHARY I 
98 HEXT 8 

1 OGEND 
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Veranderen we in dif ProQpamma, in lijn 38 PLOT 5 door FLOT 13 dan 
hebben we de cirkelomteek, Een mooi effect kunnen we bereiken 
daar PLOT 5 te wevanden door PLOT &, Heem als straal bijvoorbeeld 
sa, 
zult werba. 
tue te voe 

ijn over het resultaat, Door in lijn 48 een ster 
ijgen we wen ztereffect, Ook kunt u de cirkel of 

een andere manier laben aanaroeien door in lijn 68 en PQ de 
functie RAD wed te laten. Probeert u he EVE. 
Ran deze werkwijze kleeft een nadeel, we kunnen namelijk nlet 
meer dan 368 lijnen of Punten bePalen, Hillen we meer Punten 
bepalen dan dienen we op een andere manier te werk te aaan. 
U weet nos wel dat 360 = 2 4 PI Crad:), Indien we deze waarde 
gelen door het aantal Punten wat we nadië hebben, dan hebben we 
de make wan aansroeìi van de hoek, 
Programma 2a 

1 P.Blë 
18 M=129:H=26 
24 FIN, "STRAAL "AR 

39 IN. "AANTAL PUNTEN * & 

46 KS=2EPI/S 
38 «T=4 
68 CLEAR 4 
FA FOR Tet 10 5 

30 PLOT A,tlM 
30 KT+KS 

135 PECDSXT 
Lie RE INZ 
128 PLOT 6, MARI CHAN S 

13E MET T 
148 EHD 

Hatuurlijk kan men dit ook aPlossen dwar in lijn 48, 368 te 
delen door S en in lijn 118 en 118 de funztie RRD al dan niet toe 
te vorden. De hierboven besthreven manier, vamelijk de 
wikdrukkins in SPI is meen sebruikelijk en sneller in 
uitvoering. 
Suggestie: Probeer eens ztraal 20 en aantal Punten 240. 
IN zuit at wel bearzPen hebben dat de cirkelt bePaald wordt door de 
formules in lijn 199 en 11B. Deze noemt men de Parameters. 
Kort gezesd de Parametervoorstellins wan een citkelt ie: 

N] LE 
PK ros & 
vk zin t 

Ket deze Parameters kan men natuurlijk gaan spelen. Ove dit als 
ef eni ns, 
Probeer de wolgende Parameters; 

1. zero t ‘ skr tsint 

ë. xe Y zua t é ser $ zin 4 2 Xt 

Ze xer X Lork It í ser % ain k 2% t 

4, “er X cas stb); ser Xsin% 4 kt 

Om het werloof van deze tekeningen beter te kunnen volsen kunt u 
in liin A2B PLOT 6 beter verwanden door PLOT 13. 
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HET “ STILZETTEN “ VAN HET TV/ MONITORBEELD. 

Wanneer een sewone TW sebruikt wordt als monitor voor de ATOM dan 
blijkt heel vaak dat het beeld staat te “trillen ondanks een perfecte 
afstellins van het toestel, 
Voor dat trillen zijn een aantal oorzaken te noemen welke ik in dit 
artikel araas op een rijtje wil zetten en wat nos belansrijdker is wat 
u er aan Kunt doen. 
Ten eerste waardoor Kan het beeld saan trillen : 
a) ten aevolse van rimrelsranninsen om de 5V voedinsssrannina 
b) ten sevolse van strooivelden van voedinastransformatoren 
e) door het verschil in rasterfresuentie van de atom (GO Hz) en de 
normale rasterfreauentie ( 50 Hz ) waarorP de meeste TV toestellen zijn 
sebouwd en afsereseld. 
d) door een of andere reden die ik niet heb sencemd. 

a) De sevolsen van te arote rimPelspanninaen voor het beeld, 

De aanwezisheid van een rimpelspannins Kan het beste worden bekeken 
met behulr van een oscilloscoop. 
Voor de werkins van de computer zelf is het doorsaans helemaal seen 
ramp als er geen rimpelsrannins van 1OOmV t-t oP de SV voedingssPannins 
staat omdat de computer een disitale schakelins is welke maar 2 
toestanden Kent n‚l een“1" { SV ) en een "0" ( O volt). 
Het onderdeel in de computer welke het videobeeld voor de TV of 
monìitior verzorst heeft echter wel tast van die voedinssrimrel. 
Deze schäkelins ( de wideocontroller ) moet vanuit een diaitale code 
een analooa sisnaal Produceren waaruit het beeld wordt orsebouwd, 
Dat analose sisnaal is in stapjes verdeeld van O-t volt zodat de 
helderheid van elk beeldeuntie Kan varieren van zwart naar wit. 
Wannsver de rimpel oP de vaëdinsssrpannins nu sroter of gelijk is aan 
o’n starde in de helderheidsinformatie dan zal dat direkt te zien 

zijn op het TV scherm in de vorm van snelle variaties in de helderheid 
of het trillen van het beeld „ 

Wat doen we er aan? 
1) controleer de rimeelspannins ,deze maa in belaste toestand ( dus 
met de atom aansesloten!!!!) niet sroter zijn dan 20 mv tor-top { 
waardan overisens elke soede sestabiliseerde voedins voldoet! 
)Controleer ook of de voeding staat te oscilleren , dit Kan worden 
veroorzaakt door het anduist bedraden van zelfsebouwde 
reavlatorvoedinsen, 

Een wmaatresel tesen dat oscilleren is het Plaatsen van tantaal 
elco'tjes (tussen inseang en massa en een tussen uitsans en massa } 
Zoa's voor eik apraraaät seldt, is ook hier een soede voedina van sroot 
bela 

b) De sevolsen van strooivelden van nettrafo’s 

Wanneer men een vaedinastransformator te dicht bij de beeldbuis van 
een TV plaatst waaraf men het beeld van een atom weeraeeft: dan zullen 
de elektromasnetische strocivelden vanuit de trafo de afbuisina van de 
ele“tronenstraal in de beeldbuis beinvloeden. 
Pii een normale TV is dat niet zo’n sroot Probleem omdat de 
bee!dfresuentie selijk is aan de netfreauentie (50 Hz) . 
Omdat de atom een hosere beeldfresuentie heeft als de netfresuentie 

(BOHz) zal de beinvloedins van het strooiveld een trillins wan het 
beel:4 tewees brenaen van 10 Hz. 
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We Kunnen hier een aantal maatreselen tesen nemen: 

1} Het verrlaatsen wan de nettrafo van de TV of monitor zodanis 

dat deze zover moselidk is verwijderd van de beeldbuis, 

2) De TV via gen externe voedingstrafo voeden (trafo buiten de 

Kast van de TV 

3) Het afschermen van de woedinsstrafo met behulr van 

mu-metaal.Deze methode wordt veel aebruikt in Fabrieksarparaten 

en aeeft en zeer soed resultaat. 

4) Het voeden van de monitor met selijksranning b.v. 12-15 Volt 

( dit seldt voor portabele TV's , de sPannina moet afsevlakt zijn 

maar stabilisatie is niet noodzakelijk ) 

e) Verschil in beeldfresuentie van de ATOM en een normaal TV 

beeld, 

Hieraan Kurnen we weinia doen, de beeldfreauentie die cok wel 

pasterfreauentie wordt aenoemd is vastselesd door het sebruik van 

de 6847 videoprocessor met het daarbid behorende Kristal voor de 

Klokfresuentie. 

Via delina vanuit de Klokfresuentie van de videoprocessar Komen 

we aan de GO Hz beeldfreaunentie die overisens in de V.S een 

standaard is ( NTSC ) 
Een aparte videokaart met een andere videoprocessor zoals b.v. de 

6845 of de veel modernere broertjes daarvan swelke een 50 Hz 

bectd produceren Kunnen een oPlossins zidn. 

Met een BO Kolommen-kaart die van een derselidke videorrocessor 

is voorzien vansen we dus twee vliesen in een Klap, 

CONCLUSIES er zijn dus nesal wat oorzaken voor een trillend 

beeld aan te wijzen ! 

Meestal is de betanerijkste oorzaak het strooiveld van een of 

meerdere voedinstrafo’s die semakkelijk te verhelpen zijn door de 

trafo te verdraaien of te verplaatsen zodat het effect niet meer 

storend Î5. 
SUCCES! 

10 REM 3D GRAPHIC 
20 LZP} GLEARA;F „N=OTO1B0 
3O AS-ZKRADNJ ARTZ Z KEIN (45*22 
AO Nek CARKSINAS+L2G) j Ve UARKCOBAG+IG) 
SQ IF N= THEN MDVE X,y 
&Ò DRAW X,YsAR=LZKCOS 45e 
JO KeZ(ARKCOSLS+L20) 3 Ver CLRABINLG+ F6) 
Bû MOVE X,V3N. }F.NeOTO2G0j WAIT N. ; 12503 CL 

100 LBx2#RADNy LRAZISIN (LSP 2) 
110 Xm% URKEDSLE+ LOO) j Vel CRASINZS+ 140) 
120 IF Ne0 THEN MOVE X,v 
150 
140 

150 
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Heeft u ook vaker de wens gekoesterd om diverse gepubliceerde , 

zelfverzonnen of zich in diverse utility’s bevindende mooie 
statements voor Uw al af niet nog te vervaardigen 

basicprograama’s te verzamelen en door P-CHARM te laten 
herkennen 7 Zoniet „ dan komt dat nog wel „ zoja dan is 
onderstaande verzameling misschien iets voor U en wordt U dan 

ook bij deze hoffelijk aangeboden „ 
Bij het bestuderen van vele al eerder door harde werkers 
vervaarigde boxen t goed voor Uw ontwikkeling als 
assemblerprogrammeur!) heb ik naar statements gezocht die voor 
basicprogramma’'s waardevol kunnen zi in maar die eigenlijk 
onbereikbaar waren omdat miin eerste voorkeur nu eenmaal uitgaat 
naar het gebruiken van uitsluitend P-CHARM en ik absoluut geen 
voorstander ben van het gebruik van schakelsoft binnen 
basicpragramma’s uit oogpunt van uitwisselbaarheid … 
Het resultaat is een verzameling van mooie statements ‚ deels 
letterlijk overgenomen , al of niet gewiizigd of zelfs 
gerepareerd . Hier komen ze : 

BLOCK — CUBE — CIRCLE — NOSNOW — SNOW 

bron: Gagsrom „ zie handleiding A.N.4-6 pag. 28 

EPC 

Clear Post Cursor) „‚ maakt het scherm schoon (cleard mode) 
achter de cursor tot einde scherm. 

TURSOR 

bran: F.le Blanc A.N.4-2 pag.74 . Syntax: CURSDRx,y … 
t 

brons Charles de Moor . Een nieuw input-statement voor 

variabelen ‚, uitsluitend bestaande uit gehele of gebroken 

getallen (E-notatie NIET toegestaan) met gen door U op te geven 
lengte-begrenzing … Syntax sz ENTER: ‚ waarin x« het maximaal 
aantal gewenste karakters , Er verschiint een vraagteken op het 
scherm , uitsluitend cijfers , slechts 1 ainteken en slechts 1 
punt worden geaccepteerd en tevens op hun Juiste plaatsing 

beoordeeld . Deleten is normaal mogelijk en het vraagteken 
blijft staan … Na het intypen van x karakters volgt een 

automatische return (kortere input amet return wordt ook 
geaccepteerd) en de ingetypte string wordt vervolgens in het 

inputstringbuffer geplaatst …. De instructie XA=VALS#140 
bijvoorbeeld , plaatst het ingetypte vervolgens in de variabele 

LA. Gewoon uitproberen „ het statement is erg vriendelijk. 

FIX 

bronz cx-2.7h utility van het cx-systeem , een perfecte 
afrondingsrautine „ zie handtieiding A.N.4-4 pag 78-79 
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FLOW-UNFLOW 

bron: het fantastische BACKUP-programma van Ronald Boers … 
ge-relocated door Yva Tuk , zie diens beschrijving in A.N.4-4 
pag.& 

GINVERT 

(Graphic Invert) , een snelle inverteerroutine voor CLEAR4. 
Syntax: GINVERT#xxxx,b,l . Hrxxx=beginadres op het scherm in 
clear4 (#8000-#9800) ‚b = breedte (0-31) , 1 = aantal lijnen 
naar beneden (O-192) . De routine werkt ruisvrij en is beveiligd 
voor inverteren in verboden gebieden. 

ERMOD-T XMOD 

AXR-1 of (?) JOSBOX ‚ gepubliceerd in A‚N.3-5 pag. 32-24. 

PSCREEN-GSCREEN 

(Futscreen — Getscreen) bron: ASBK-i box ‚ in nog meerdere 
vormen gepubliceerd „‚ naar mijn smaak echter nu met de meest 
universele syntax: FSCREENSxx (#20....#7E) schrijft het scherm 
naar de gewenste pagina #xx , GSCREEN#xx haalt het scherm weer 
terug . Tussen #2000 en #A000 kunnen zodoende 64 tekstpagina’s 
worden opgeborgen. 

HEADER 

DISATOM „ echter nu fouttioos . Syntax: HEADERX waarbij x brai x 
een getal tussen O en max.b …« Het scherm scrollt vanaf regel Xx … 
Uitschakelen van de routine gebeurt met HEADERO. 

INVERT 

bro FLASH van F.le Blanc „ A.N.3-4 pag.6i echter met 
wijzigingen. Syntax: FLASHx,y,z « x=karakternummer op het scherm 
(O-511) , y=breedte (tot rand scherm) „ z=aantal regels (tot 
onderzijde scherm . Er wordt slechts eenmaal en uitsluitend 
tekst geinverteerd , het "flashen" maakt WU maar zelf met biiv.: 
DOKEYK; FLASH; UNTILKS20 . De routine werkt zeer snel en is 
sneeuwvrij gemaakt … 

bran: het artikel “SHAPES" van Eric Snelders ‚ zie handleiding 
in A.N-35-7 pag-50-54 waarin U ook de listing van het 
DESIGN-programma vindt voor deze shapes. 

Vertragingsroutine „ handig voor het printen van teksten die 
zorgvuldig moeten worden gelezen . Syntax: SPEED , waarin x de 
met het gekozen getal oplopende vertraging bepaalt . Met SPEEDO 
wordt de routine uitgeschakeld. ( N.B. SPEED , GRMOD en HEADER 
kunnen niet tegelijk worden gebruikt vanwege het verzetten van 
vectoren! } 
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SPLOT 

bron: Een cadeautje van Lex van Zandvoort ‚ hij zal dit nog wel 
publiceren ‚, neem ik aan. Syntax: SPLOTxxxxexrx  , waarin x 
uitsluitend 1 of O mag zijn. Deze routine maakt het plotten van 
zelfgekozen soorten stippellijnen mogelìik ‚ bijvoorbeeld 
SPLOTO1010101 of SPLOTOO110O011 . De instructie SPLOTI1114111 
brengt de plotroutine weer in zijn oorspronkelijke functie 
terug. 

bron: F.v.Hoesel , A.N.3-2 ‚ mei 1984 , pag.50 . De routine is 
aangepast om probleemloos te werken met Branguart-schakelsoft en 
de scherm-layout is iets verfraaid. VLIST geeft U op het scherm 
een overzicht van alle hier genoemde statements met hun 
beginadres … 

Tenslotte: 

Dank aan de auteurs van P-CHARM en de diverse routines … 
De source van dit geheel is in het listingsarchief opgenomen , 
zodat U naar wens wijzigingen kunt aanbrengen. De source is ca. 
16 kByte lang dus Uw extra statements zullen wel op #7000-N7FFF 
komen te staan . Daarop is de source dan ook gemaakt en deze 
“utility” gaf ik dus de naam "70-UTIL" . U vindt de vaar #7000 
geassembleerde versie onder die benaming samen met de source 
“7OUTILs" op de regiaschijf en in het bandiesarchief. Intypen 
kan ik U niet aanraden. Voor gebruik wel eerst nog even 
?5FC=#70 intypen . Veel plezier met deze verzameling … 

vlist PAGE #70 

BLOCK 7C7& CIRCLE 7AFS 
CPC 781A CUBE 7AB& 
CURSOR 7943 ENTER 779A 
FIX 7584 FLOW 7DFB 
GINVERT 7F49 GRMOD 7306 
GSCREEN 7B5E HEADER 7ESA 
INVERT 78A1 NOSNOW ZCCF 
PSCREEN 7842 SHAPE 7972 
SNOW 7CF4 SPEED 7EFF 
SPLOT 7AZF TXMOD 7502 
UNFLOW 7E&D VLIST 7505 

These oapnamriaed Bih emirs art hant oh doe rete — pm hoe cra dancing … 
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KKRREKEKKEKKEEKKKKEREK EEKEREN KEER 

DE POTENTIOMETER deel 2 door j.Bronzwaer 
KREKKREEERSERNKERKERERKEKKEKEKKKKKKERKEEL 

Hierbij dan het beloofde vervolgprogramma over potentiometers „ 
te beginnen met een correctie op het artikel in het Bronsgroen 
Eikeltje 1985 no.4 pagina 3 t/m B: 

Het verhaal over de listing met FLIST neemt u maar voor lief ‚de 
listing werd niet uitgevoerd met FLIST , als u maar begrepen 
heeft dat ik met mijn te publiceren programma’s liefst binnen 
het standaard (stapelen = standaard) geheugen blijf. Ik ga er 

daarbij van uit dat nag vele clubleden nog niet over een 
1&K-kaart beschikken ( moet u toch voor gaan sparen !!!). 

Voor het hieronder gepresenteerde programma geldt dus weer: 

Zorg dat u het krijgt op een clubavond via de gebruikelijke 
kanalen of type het zelf in zonder verspilling van geheugen 

(uiteraard alleen indien het programma u interesseert.) 

“Potentiometer deel 2" is weer in gewone atombasic geschreven 
maar vereist de aanwezigheid van JOSBOX of AXR-1 . Het programma 

gaat dit keer echt tot #4000 dus let op met intypen. Eventueel 

kunt U de dimpointer naar #9800 zetten (?#25=#004 7#24=#98) ‚ maar 
dat is dus eigenlijk niet nodig. 
Het programma berekent en tekent de stroomverdeling en 
vermogenverdeling binnen de potentiometerschakeling. Interessant 
mag wel wezen dat er een enorm rekenwerk aan een vrij simpele 
schakeling wordt verricht. Ik gebruik het programma dan ook als 
demonstratiemodel. De grafieken hebben echter hun beperkingen : 
Er worden telkens (en dit gebeurt ten gunste van de 

nauwkeurigheid nogal traag) drie stromen of drie vermogens 
getekend waarvan telkens de belangrijkste ( totaalwaarde > de 
maximale verticale uitslag van de kromme bepaalt … Extreme 
belastingen zuilen dan ook niet fraai worden uitgetekend … Ik 
meen me hiervoor te kunnen verontschuldigen met het feit dat een 
grafiek een beeld moet weergeven , getallen halen we immers uit 
tabellen - Aan de tabellen is dan ook de nodige zorg besteed. 
Het programma laat voor genoemde schakeling duidelijk aan de 
hand van getallen en grafieken zien waarom potentiometers 

meestal overbelast worden bii hoge loperstanden en tevens laat 
het zien dat overbelasting al kan optreden terwijl het maximaal 
vermagen nog lang niet is bereikt. 

Het programma is grotendeels hetzelfde gestructureerd als het 

eerder geplubiceerde eerste deel. 
Het lijkt mij dan ook niet zinvol alle routines en labels te 

behandelen , alleen nieuws dus. 

INITIALISATIE : 

Regel 90 en 109 poken een stuk assembler (obiectcode) in het 

programma waarmee vanaf de derde regel het scherm wordt 

schoongeveegd. U komt dit bii de tabellen wel tegen. 
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GEGEVENS + GRENSWAARDEN (label b) : 

Het programma produceert hier de ingevoerde gegevens , de 
Maximaal toelaatbare stroom . de minimaal toegestane 
belastingsweerstand en zijn conclusie omtrent eventuele 
overbelasting . Dit laatste komt in de grafiek terug … 

TABEL DEELSTROMEN (label c) : 

Het programma berekent de drie stromen in de potentiometer voor 
een door uzelf te kiezen aantal stappen : 
IT) = totaalstroom = stroon door het gedeelte boven de loper 
IB) = stroom door de belastingsweerstand Rb 
I(P) = strooa door het gedeelte onder de loper 
Volgens Kirchhoff 1 geldt z ICT) = ICB) + IP) … 

GRAFIEK DEELSTROMEN (label d) : 

De drie stromen in het circuit worden uitgetekend in een vast 
assenstelsel met schaalverdeling in procenten : horizontaat de 
loperstand in X , verticaal de stroom in X% van da totaalstroam 
ICT) « Treedt er overbelasting op bij een bepaalde loperstand , 
dan wordt dit in de grafiek gesignaleerd. 

TABEL DEELVERMOGENS (label e) : 

Het programma berekent de drie deelvermogens in de schakeling 
voor een door uzelf te kiezen aantal stappen …. Pas op ‚ hier 
ligt het even anders : 
PT) = het totaal door de schakeling opgenomen vermogen 
P(B) = het door de belastingsweerstand opgenomen vermogen 
P(P) = het totaal door de potentiometer gedisspeerde vermogen 
t.n. het vermogen boven de loper (dit kan sterk oplopen met de 
loperstand ) + het vermogen onder de loper (dit kan zelfs bii 
overbelasting nog zeer klein zijn) … 

GRAFIEK DEELVERMOGENS (label 4) : 

De verticale as is uitgedrukt in Z% van het totaalvermogen , het 
hier gehanteerde systeen is dus hetzelfde als bij de 
deelstromen. 

ASSENSTELSEL (label g) : 

Deze routine verzorgt het afdrukken van de bijschriften in de 
grafiek en het achtereenvolgens platten van de assen ‚ de 
assenverdeling en de drie karakteristieken … 

RASTER (label r) : 

Als de grafieken zijn getekend kan ‚ om een iets nauwkeuriger 
aflezing van de grafieken te verkrijgen „ een grafisch raster op 
het assenstelsel worden getekend . Niet zo fraai helaas „ voor 
exacte getallen zij naar de tabellen verwezen 
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HOOFDBEREKENINGEN (label h) 

Deze routine wordt zowel bij de berekeningen voor de tabellen 

als de berekeningen voor de grafieken doorlopen „ ze zorgt 

helaas voor enige traagheid maar dat is niet te voorkomen mits 

men concessies doet aan de nauwkeurigheid (en dat ligt mij niet) 

Voor elke loperstand XL wordt berekend : 
regel 1320 : de weerstandsverdeling v/d potmeter 

regeì 1330 : de parallelschakeling van de belastingsweerstand en 

het potentiometergedeelte onder de loper 

regel 1340 : de uitgangsspanning 
regel 1350 : de totaalstroom 

TABELLEN (label t) rz 

Een routine die de zaak wat onoverzichtelijk maakt maar wel een 

geheugenbesparing opleverde . Bovendien voor mii weer leerzaam , 

er wordt met strings geknoeid „ Deze routine verzorgt de juiste 

kop boven de tabeilen. 

INTEGER VARIABELEN : 

C=plaats van de cursor op de regel (#EO) ì J= 

vermenigvuldigingsfactor om Ampere en Watt resp. in milliampere 

en milliwatt om te zetten 3 K= hulpvariabele INKEY-statement 4 

L= loperstand voor FOR NEXT-lussen ; M= gekozen menu-regel ; P= 
regelteller voor de tabellen ; S= aantal gekozen stappen voor de 

tabellen 5; V= het adres vanaf waar de veegroutine verkeerd 

gegeven input van het scherm veegt 4 W= hulpvariabele voor de 

afrondings —en veegroutines $ X= hulpvariabele FOR NEXT-lussen 

en horizontale coordinaat bij het plotten van het assenstelsel 5 

Y= hulpvariabele voor de inputroutine ( Y=0 input fout „ Y=l 

input goed ) en verticale coordinaat bij het plotten van het 

assenstelsel ; Z= hulpvariabele inputroutine en stapvariabelte 

bij het plotten van de grafieken … 

FLOATING POINT VARIABELEN z 

LA= af te ronden getal ; %B= belastingsweerstand z: %D= het 
totaal door de schakeling opgenomen vermogen ; ZE= het door de 

belastingsweerstand opgenomen vermogen 5 XF= het door de 

poatentiometer totaal opgenomen vermogen ; %I= de totaal door de 

schakeling opgenomen stroom ; %J= de door de belastingsweerstand 

opgenomen stroom ; %Kk= de potentiometerstroom door het gedeelte 

onder de loper ‚L= de loperstand : ZM = de totaalstroom bij 

loperstand 100% $ XN= de maximaal toegestane stroom door de 
potentiometer ; 20= het weerstandsdeel onder de loper : 4F= het 
maximaal toegestane vermogen voor de potentiometer ; ZR= de 

weerstand van de potentiometer 3 XT= de paralieischakeling van 
de belastingsweerstand en het weerstandsdeel onder de Loper 5 
ZU= de ingangsspanning : %V= de uitgangsspanning ; ZW= de 

minimaal toegestane belastingsweerstand $ XX= de stapvariabele 

(loperstand) voor het berekenen van het overbelastingspunt en 
horizontale coordinaat voor het plotten van de grafieken ; XY= 
verticale coordinaat voor het plotten van de grafieken 
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STRINGS z 

$B= "stromen" of "vermogens" voor de kop van de tabellen 4 
*I* of *“P" voor de kop van de tabellen ; $SE= "mA" of "mW" of 
of “W* voor de kop van de tabellen 5 $I = inputstring 
inputrautine 

XYY-D= de verticaal berekende waarden voor de grafieken Ed 
zijnde respectievelijk totaalstroom „ belastingsstroom en 
potmeterstroom „ Ze worden voor de vermogens op dezelfde wijze 
gebruikt … 

TENSLOTTE : 

Ik ben nij ervan bewust dat het hoog tijd wordt de P-CHARM 
utility voor dit soort programma’s te gaan gebruiken en ben daar 
reeds nee bezig. De extra benodigde statements waarmee CHARL DE 
MOOR mij bijzonder geholpen heeft , kunnen met P=CHARM op een 
charmante wijze worden gemaakt , ook GRMOD waardoor ik voor eens 
en altijd de AXR-1 kan inruilen voor een beter gestructureerde 
aanier van programmeren „Ik kan iedere beginner dan ook aanraden 
dit zo snel mogelijk te gaan doen . Vereist is echter wel dat Uw 
ATOMgeheugen wordt uitgebreid . Ikzelf heb voor nag geen 100 
gulden een AQUARIUS-moduul gemonteerd. 

Voor geinteresseerden : veel plezier met dit programma! 

1OREM POTENTIOMETER (POTM. 2) 
2OREM ===amsozsn=en: 
SOREM J.BRONZWAER JUNI 1985 
AOREM AXR1 OF JOSBOX NODIG! 

SOREM GEHEUGEN: #2900-N3EFF 

GOREM initialisatie 
7OPL. GB; C=#EO; ?NBOO2=HFE; 0. G. 70 
BOFDIMZYY (5) ; DIMB9, Di „ES, 110, 08; $0: 
JO! KIFFO=#20A900A2; '#IFF A=#9DEOBOPD 

100! #3FFS=#DOEBB100; ' WIFFC=AFFFFAOF7 
11OREM inleiding 
120CLEARO; MOVES, 46; DRAWS4 , 463 DRAWSA4, 40; DRAWS, 403 DRAWS , 46 
130P_$30’ ;?C=6;3P. "DE POTENTIOMETER (2)"7"7 

“DIT PROGRAMMA BEREKENT DE STROOM" 
EN VERMOGENVERDELING BINNEN EEN" 

BELASTE POTENT TOME TERSCHAKEL ING" 
IJ VERSCHILLENDE LOPERSTANDEN. "7 

DE RESULTATEN WORDEN WEERGEGEVEN" 
N TABELLEN EN GRAFIEKEN. “” ” 

BEKIJKT U GOK EENS HET PROGRAMMA" 
"DE POTENTIOMETER (1) *“"" " DAT VAN" 

DEZE SCHAKELING DE REGELKARAKTE-" 

ISTIEK BEPAALT. ";MOVE4O, 1; DRAW&1, 1 

2407C=29;P, ">p" ELI. #FFES 
250REM schema 

„$30" 3 ?C=173P 

C=153P. "FE" 
280°%C=2biP. "R" 520229 PP 

"ONEINDIG" 

“100%"’ ; 7C= 
P„$r5 ; 7 

C=173P 

egen 

Os PP. 
Oper 
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2IOMOVELS, 255 DRAWIS, 55; MOVEL2, 554 DRAW14, 353 MOVELO, 37 
SOODRAWIG, 57; MOVELS, 37; DRAWIS, 463 DRAWS 1 , 465 DRAWS 1 , 42 
S1OMOVE29 , 42; DRAWS, 42; DRAWSS, 29; DRAW29, 29; DRAW2G, 42 

SZOMOVES1, 29; DRAWS i , 25; MOVELS, 253 DRAWSS, 253 DRAWSZ, 28 
53OMOVES1 , 28; DRAWSS , 28; DRAWSS , 34; DRAWS1 , 343 DRAWS1 „28 
Z4OMOVESS, 54; DRAWSS , 57; DRAWSS, 37 
SSOREM invoer 
36OP. "GEGEVENS 2" ”3MOVEO, 1 RAWIS, 17 
37OP. “POTMETERWEERSTAND "iV=#B1753 608. ij IFY=O$G. 570 
SBOLR=ABSVALSI; R=4R;F IFARS1E-23 GS, vj 6. 370 
390P. "POTMETERVERMOGEN “zV=#01955 GOS, ij IFY=O5G. 590 
AOOZP=ABSVAL SI; FIFZP<S1E-2; GOS. vs G. 590 
ALOP."BEL.WEERST. R(B) “3zV=#81B5; GOS. is IFY=0;G. 410 
A20%B=ABSVALS 13 FIFZB<IE-2;G0S. vz 6. 410 
A3OP. " INGANGSSPANNING "3 Ve#81D5s; GOS. i; IFY=03G. 450 
4A0%U=ABSVAL SI; M= ij FIFZUCIE-S: GOS. vs 6. 430 
45OXN=S0R CAP / UR) 
AGOMREM menu 
A7OTXMOD: CLEARO; P. $30; @=4 
4BoP." MENU" 
490P." 1. GEGEVENS EN GRENSWAARDEN. urn 
SOOP." 2. BEREKENING DEELSTROMEN. *” * 
S1OP." 5. GRAFIEK DEELSTROMEN, ">= 
S2OP," 4. BEREKENING DEELVERMOGENS. “7 * 
530P." 5. GRAFIEK DEELVERMOGENS. ** 7 
SAOP.“ &. OPNIEUW BEGINNEN. *”" ;2C=5 
SSOP. 8128" uw" $128" keuze" $157$128 

SLODOKEYK; U. KS 20 
S7OIFK=540RM=0; RUN 

SBOIFK=49; 

&30P.$7;G. 560 
GAObREM gegevenstgrenswaarden 
&5OCLEARO; P. 830" GEGEVENS: *? * ;MOVEO, 44; DRAW 16, 44 
&&OFP. “R(P) - "OHM" 7 
&7OFP, "PP "WATT "7 
&BOFIFB=2E9; “80; 2C=27;P. "OHM"? $G. 700 
&90FP (B) P, "OHM"? 
JOOFP, "UCIN) “YOLT"? 7 
710MOVE 0,28; DRAWS, 28; P. "DE MAXIMAAL * 
720P. “TOELAATBARE STROOM""”“DOOR DE FOTMETER : * 
75OLA=KNE1ES; GOS. a; 2C=285P. "MA"? 7 
7AOP. "VOOR DE HIER GELDENDE GEGEVENS” 
730P. "BEDRAAGT RCB)MIN z * 
76OF IFANS=KU/ AR; 2C=22;P. 80° ° ;5. 780 
Z7OKWEKU/ CAN UR) 5 ZA=Kis GOS. a; ?C=27;P. "OHM"? * 
780P.$128" moment je" $129$128: ?C: pL=10 
7PODDXL=Kt +4X3 GOS. 5 FIFLI>=AN; KL=XL-AXs 
BOOFIFAL>100;F."ER TREEDT GEEN DVERBELAST ING oPp!”;G.850 
S1OFU. (AN-XIJ << (XI/1E4) ;P. "OVERBELASTING ZAL GPTREDEN BĲJ"” 
820P. “EEN LOPERSTAND vAn sLA={L3 GOS. as PC=2I EP. "A 
B3OP.£787; LI. #FFES3G. m 

BAOCREM tabel deelstromen 
850GOS. t;P=-1sX%t=0;F.L=GTO1005, 100/5; P=P+1 
B6OIFP=11sL 1. #FFESsP=OsLI. #SFFOgP.$E0" 777 
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B7O%L=L; GOS. hs LI=JKLI3 AJ=JkLV/XB3 

B80 sXA=41:605. a; 2C=155 LATS 
BrOP.'iN.;LI.#FFES;G.n 

VOOdREM grafiek deelstromen . 
910608. gs AL=100360S. hs LM=LIJF. ZE TOS Li ZO. Ss DORL=LL +20. 5 

920605. hz YY ZLIJ LVV 2) =KV/LB3 LYY (5) =X1-AV/ KB 
PEOLK=2E (LL +0. 582) +288 LY=LVV ZD K120/%M+20:PLOT1S, LX, LV 
940IFZ=l; IFP=1; GOS. a 

9SOFU. ,X>=224 „:60S.r;t I. #FFES;G.m 
FLOEREN tabel deel vermogens 
970608. tj P=-15 4203 F.L=0OTOL00S, 100/5;P=P+1 
9BOIFP=1 1; LI. #FFES;PZO; LI. #3FFO3P. $30° * "> 
PYOK4L=l 5 GOS. hz ADEIEKUELI GJ LEZIK (AVELU) /LB3 LEAD HELP. AL 

zLA=KD3 GOS. as PC=155 KAKES GOS. a5 PC=245 HA=KF 7 
sLI.8FFES: 

1020fREM grafiek deel vermogens 

1030608. g5 XL =1003 GOS. hs AM=LUKAIGF. Z=1T033 ALe-0. 5AZ 
1O40DO%L=XL +0. 587; GOS. h 
LOSOLYY (1D =AUELIG ZYY (2) SAUVELV/ KBE AYV CSI ELVY CID -LYY CD) 

1OBOXX=2E (LL +0, 587) +285 KV=ZVY ZD €120/AM+28; PLOT13, AX, LY 
1070IFZ=1: IFP= 

1OBOFU. LX >=2283 EN. 5605. rs LI. AFFES;G. m 

1090gREM assenstelsel 
11OOGR. ;C?1=0; FP." "z$E=" 

KIA PAL 
GOS. as ?C=243 AA=4K3 GOS. a 

(mA) "2! 1"; IFM=5;$E=" (mW) "s$D="P" 

2C=28;P. SD" (P) "7 
rn GOT 2e BONrTn BOPTTe 4O4rre Zere ge 

11502C=29; P. "LK" " 0 20 40 40 80 100"$50" 

1140DOP.$129;U.C. =52;MOVEBS, 179; DRAWS3, 192; P. 411 
115OMOVE171, 178; DRAW171, 1923 MOVEG, 185; DRAW42, 185 

1160X=905DOPLOT13, X, 1853 X=X+23 UJ. K>=131 
1170X=1783 DOPLOT15, X, 1853 X=X+33 U. X>=218 

1180PLOT4, 28, 28; PLOT1, 200,0 
1190X=28;F, Y=0TO10;5PLOT4, X, 285 PLOT 1,0, -33 Xe X+2ZOEN. 
1200PLOT4, 28, 28; PLOT1,0, 120 

1210Y=28;F. X=0T010; PLOTA4, 28, Y; PLOT 1,5, 03 Y=Y+12iN. ;R. 
1220rREM raster 
12307C=20;F. "raster "$128$159"j"$145"n"$787 
1240DOKEYK; U. K< 20; IFK< 2745 Gm 

1250X=28;F. Y=DTO103PLOTA4, X, 148; PLOT1,0,-1203 X=X+20EN. 
1240Y=28; F. X=OT010;PLOTA, 228, Ys PLOT 1, -200, 03 
12700REM overbelasting 
1280F IFZICZN;R. 
1290P=0; ?C=1sF. "overbelasting" $129$7$7 

1:30O0MOVELX , 28; DRAWXX, 160; DRAW1 16, 1403 DRAW116, 168; R. 
131OhREM hoofdberekeningen 
1520Z0=%REXL/ 100 

135304T=4084B/ (X04%B) 

1340LV=KUELT/ CLT+AR-HO) 

1350% U/ (XT+AR-L0) ER. 
1360tREM tabellen 
13708E=" (mA) ";$D=" 

1580J=1000; $B=" STROMEN"; IFM=45 $) 
139OF IFXU/ (ARELB/ (XR+LB) ) >=103 IFM=: 

1410CLEARO;P. $S30" BEREKENING DEEL"SBSE’” ; MOVEO, 43; DRAWG2, 42 
1420C?1=03P. "HOEVEEL STAPPEN (1-100) “;GOS. is S=VALS$I 
1430IFY=OORS<SIORS>100;F.$7:G. 1410 
1440P.$30*"" t CX) "ED" (T) "4D" (B) ED (Per 
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1450F. X=0OTOZIE FP. “iN. ER. 

146OaREM afronding 
1470%B=@; ZX (LOOKABSKA+H. 51) -ABSZAE LOO 

L4BOIFZ299P. LAHSGNZA" OO" 2 R. 

1AGOFIFKA<Oj ZA=0 

1500P.%A =O IFZS103FP.O 

1S510P. 2; @: sR. 

1520iREM input 
1530IN.$I3W=0; Y=l; Z=0 
1540IF1. 1210; RUN 
155O0IF$I= 

E 
TO L‚ (ID) -t 

159OIFI?X=45IFW=l; GOS. vj. 

1600IFI7X=45s Welsh. ak. 
5605. vaR. 
„iR. 

”X>57; 605. viR. 1830IFI7X<480RI 

1840N. ;R. 
165O0vVREM vegen 
14540F.W=OTOL. 18 TP (V+W) =HZOEN. 3 Y=OE PF. SISELLE7 ER. 

1670END 
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eee 

KRKKEKEEKEREKKERK KAKEN EEKEREN EEEK KEEK AKE EEE 
EERAKEEREE IRQ-STATEMENT KEKEKSKERE 

KEEKKKKEEREEKEEEEEKEEEREREEEK EEKE AEK EEA EENES EEKE EEE EE 

Met dit programma is het mogelijk om een subroutine op inter 
ruptbasis te laten lopen. 

Het statement kan worden opgenomen in de p-charmetabel of ín 

een eigen schakelsoft. 
Het programma moet ingetikt zoals het er staat omdat er 
tijdens het aanroepen iets veranderd werdt in het programma zelf 
Tr 

Het aanroepen gebeurt op de volgende manier : 
IRG #XXXX,A Met #XXXX een hexadecimaal getal waar de sub- 

routine staat 
met A een getal tussen O en 255 voor de tijd 

Veel plezier met dit statement. 

JUVENILE-SOFT £(C) 1985 

10 REM IRG-STATEMENT DOOR ANDY CLAESSEN 
20 DIM LL1O;FOR I=0 TO tOsLLI=-1eN. 
30 1#4BOO=RBOCGEZFF ; T=#68053 A=h68B0 
40 P‚$21 

A; GOS. a 

+. Ts PT=LL2/256: #80; Tr i=lL2A2563 TT2=#80; T=T+2 

KSFC=#4BiP. 56 

SOaPzA; Q=A 
100C 
11Ortt2 

129 JSR#C78B; JSR#C2Z13 JISRHC4EL 

130; \ inlezen van de variablen 
140 LDX@#00; STX#04 

150 LDA#16, X; STAG+N5S: LDA#ZE, Xs; STAG+#5G 
160; \adres van irqprogramma 

170 INX 

180 LDA#16;X;STA#2Z1C:STA#ZID 

190;\ om de hoeveel keer 
200 SEI 
210;\ ga nu waarden poken 

220 LDA@#40; STAKBBOB:; LDABKCO; STARBBOE ; LDAERSO; STAHBBOA 

230 LDA@#FF ; STA#BB07 ; STA#BBOS 

2403\ ga nu irqvector zetten 

250 LDA@LLO/256:; STANZO5 
260 LDA@LLOEKFF ; STA#204 

270 CLI 
2830 JMP&C5SB 

290:LLO LDA#BBOA; TYA: PHA: FXAz PHA; LDAN21C; CMP@ROO; DNE LL 1 

300 JSREFFFF:; LDAN21D; STANZIC 

SI1OsLL1 DECHZICHPLA: TAX: PLA: TAYs FLAGRTI 

5201 

330 RETURN 
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KES KE REEK KKK KKK EREA KEEK KEK KERKEN EKE EKE 

KEEEKEN PAKAMETERVOORSTELL ING KEEEEER 
EEKKRKARETKRK KREK KNKKKKEK KERK EKEREN NEK EE EEE ENNE 

Deze twee programma’s zijn gemaakt voor het vergemakkelijken 

van de wiskunde. Je hoeft nu alleen maar de functie in te 
geven vanaf regelnummer 1000 zoals een paar voorbeelden in het 
programma. D.w-z. een nieuwe functie wordt op een recel gezet 
met als regelnummer 1009 of 1010 of 1020, etc. Op regelnummer 
t00S of 1015 of 1025, etc. moet RETURN komen te staan. ( voor 
een voorbeeld zie het programma zelf ). 

Rij dit programma worden cok de eventuele asymptoten getekend. 

Als men bijvoorbeeld de waarde nul noet mag ingeven dan wordt 

er een waarde die zeer weinig van nul verschilt ingevuld (zie 
progamma voorbeeld). 

Het programma grafiek 1 7 voor normale functies met alleen de 

y-coordinaat afhankelijk van de x-coordinaat. 
Het programma grafiek 2 : voor parameterkromme,dwz zowel de 

x-caor. als de y-coor. afhankelijk van een variabele in het 

programma afhankelijk van XT (zie voorbeeld). 

Veel plezier met deze (hopelijk) 
nuttige programma’s. 

Made by z ANDY CLAESSEN 

JUVENILE-SOFT (C) 1985 

LOREM GRAFIEKEN 
ZOREMERESEIgrafiekenkt$kk 
SOREMKKEMADE BY : ker 
ZOREM&X4ANDY CLAESSEN XX 
SOREMSKKDRANJELAAN 15 &X 
BGOREMEKK6O74 AT MELICEREK 
7OREM&KKO4752-4509 en 
BOREMS KERRIE EEA 
90 DIMP-1; FP. S21; CISFHFFES: STARBO: ETS; In P. 6 

100 ZF=0, 100601: REM STAFGROUTTE 
110 P.S&12;PREL=ORB=OjF." KEK grafiekenprogramma AEX?" 
120 P. “MENU :”7 
120 P. "WAARDEN PRINTEN Ci? 

140 P, "GRAFIEK MAKEN (4 id 

150 P._"ANDERE GRAFIEK [ec Hild 
160 F‚7"7"{C) 1985 JUVENILE-SOFT "> 
170 K=0 
180 LINK TOP zA=?#80 
190 

200 = 
210 IF A=St;G.e 
220 GOTO 180 
230iP.$12s7#E1=0; 
240 P. "MENU : "7 
50 FIN. "ONDERGRENS 

260 FIN, "EOVENGRENS 
27OFIN. “VERGROTING 

280 IN, "SCH&AL 
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290 IN. “GRAFIEK ND. z“D;D=(D-1) 410 
300 IN."OORSPRONG (X) :°I 
310 IN."“OORSPRONG (Y) :°0 
320 RETURN 
S3OREM teken de grafiek 
340w 
350 GOS.i 

360 CLEAR4 

570 MOVEO, O0: DRAW256, Ds MOVE , Os DKAWI, 192 
380 R=150/%C 
390 FOR X=-R TO R 
400 MOVECI+X&AC) , (0-25 ; DRAWCI+X4Z0) , (O+2) 
410 MOVE (I-2) , (O+XE4C) ; DRAW (1+2) , (O+X4%0) 
420 NEXT 

430 KI=LXEKC 
440 GOS. (1000+D) 

450 XT: LeA0 
460 IF K=O; MOVE (I+(XZ/U)) , ((4T/W) +0) 3 Kel 
470 DRAW(I+(AZ/W)) , (EXT/W) +0) 
480 UX=AX+ (CAF) LE) AZ=LZH CAF) KLO 
490 FIF XX>=%B;P. $7;L INKKFFESs RUN 
500 6.440 
S10qg GOS. i 
520 P.$12;7#E1=0;P, "EKE getallen K&£"77 
530 IN. "PRINTER (Y/N)"s#2300 
S40 IF $#2800="V"iP. 42 
550 P‚"X-COORDINAAT : Y-COORDINAAT 2" 
540 GOS. (1000+D) 
570 FP.AX;P. " “FP AVsP.? 
SBO LXSLX+ (AF) SLE) FIF AX>S4BiP. 8387; L INKHFFES; RUN 
590 6.560 
600e GOS. is; 7#BOOO=HFO; FORX=#B000 TO HS1EF S.A; !X=OEN. 
&10 6.570 
&2OREM functies 

1000 XY=SIN(ZX) 
1005 R. 
1010 #Y=COSC#X) 
1015 R. . 
1020 XY=TAN(ZX) 
1025 R. 

LOREM FARAMETERVOORSTELL INGEN VAN KROMMEN 
ZOREMEEEEEXGgrafieltentktkt 
SOREM&XSMADE BY : LEE 
ZOREMERSANDY CLAESSEN &84 
SOREMEESORANJELAAN 13 xt 
GOREMEREGO7A AT MELICEEEE 
TOREMEE204752-45B9 Es 
BOREMERKEEKSENKEREKER KEEN 
90 DIMP-1;P. 8215 CJSRHFFEZ; STARBOERTSs 14 F. $6 

100 XF=O, 10001;REM STAPGROOTTE 
110 P.$12;7E1=0;@zOj FP." At grafiekenprogramma Att" 
120 P. "MENU 2"? 
130 P. “WAARDEN PRINTEN (ar 
140 1022 ld 
150 LS Bild 
1460 P.°”?*C) 19B5 JUVENILE-SOET"? 
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170 K=0 
180 LINK TOP +A=7#80 
190 IF A=49;G.q 
200 IF A=50;G.w 
210 IF A=51iG.e 
220 GOTO 189 
RUI. 1E HELD e= PF." Hex grafiekenpragramma + 
240 P. "MENU 2" 
256 FIN. "ONDERGRENS zur 
268 FIN. "BUVENGRENS E 
Z7OF IN. "VERGROTING “ACH LE=LCH UC=KER IO 
288 IN. "SCHAAL 
290 IN. "GRAFIEK NO. 
208 IN. “OORSPRONG (0 
E18 IN. "OORSPRONG 0) 
320 RETURN 
EEOREM teken de grafiek 
540n 

Dj Pe (D- 1) 18 
ur 
"0 

BDS. i 
CLEAR4 
MOVEB, O3 DRAWZ56 ‚O1 MOVE „B; DRAWI, 192 
R=150/CHABS (I-128) 110 
FOR X=-R TO R 
MOVE (L4X4%C) , (0-2) 3 DRAW (I+X#4C) , (O+2) 
MOVEI=2) , (O+X4%C) ; DRAW (IE2) , (O4X4XC) 
NEXT 
GDS, (1838+D) 
UYRUC is AZU XLC 

FMOVE CIE (4Z/W) 9 , (CAG/WD HO) Kel 
DRAW (IA CAZ/WD) , € CAB) +0) 
% ALCHE) ALE) 

480 FIF LBi PF. 57; LINKSFEES: RUN 
420 5,430 
Ooa GOS. i 
5IQ P.S1EPHEI=DiF "ern getallen He 

RINTER (Y/N) "$#2000 
530 IF S#ZE00="Y" PSZ 
548 P.“X-COORDINAAT 1 Y-COORDINAAT 2" 
556 GOS. (1200+D) 
SB FP.AXiP." PAT 
BIO ATEUTA CAF (HE) FIF ATS PF. $587;L INKHFFES RUN 
seo 6,550 
50e GOS, i; HEGDG=HAFD; FORX=HEGLB TO HBIFF 5.4; XEN. 
+20 6.578 
EIEREN functies 

1088 LY=AT-A/LT 
1002 
1005 
1818 LY=1/AT+2 
LOL2 KX=t/ CABSUTSZ) 1D 
1815 FR. 
1028 HYESINCAT) HAT 
IGEL KKX-COS (ATI HLT 
1825 R. 
1858 ETC. 

52 
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Het statement DIAL en de daarbij behotende kies automaat 

Om met het laatste tebeginnen, Na een aantal ontwerpjes 
voor een kiezer in atomnieuws gezien te hebben, 
ben ík de kast maar eens ingedoken en heb m'n eigen ontwerp 

te voorschijn gehaald, 
Jit ontwerp voldoet volgens mij nog het beste aan de eisen 
van de PIT,het kies gedeelte zelf is nl. een exacte kopie 

van een telefoontoestel, 
verder is er ook nog gedacht aan kiestoon detectie, 

Het schema is grofweg in drie gedeeltes te verdelen nl, 

l.het gedeelte boven de 5volt lĳn.Dit is het telefoongedeelte 

van links naar rechtê gezien komt men de volgende onderde'en 

tegen, 
Relais A.;dit is het haakcontact,Op de (p)contacten wordt 

de telefoonlijn aangesloten,op de (ne) contacten wordt 
uw eigen“telefavn aangesloten,op de (no) contacten komt 
de kiesunit, 
Relais Bedit ís het impulscontact en is normaal gesloten, 
tijdens het kiezen van een telefoon nummer gaat dit 

afwisselend open en dicht,parallel over dit contact staat 
een serieschakeling van Cl en Rl,dit ís een vonkenblus 

keten, 
Relais C‚;dit is het kortsluitcontact,dat er voor zorgt 

dat tijdens de kies impulsen de trafo l kortgesloten 18; 

dit is nodig omdat tijdens het kiezen de telefooncentrale 
een kortsluiting of een open lijn moet zien, 
Trafo 1,;deze vervangt de spreek/hoorspoel uit de 

telefoon, 

Ter verduidelinking volgen nu een viertal tekeningetjes 

wat de telscentr, electrisch gesproken op een tel,lĳn 

kan 'zien!, 

Besl 

B …_| B | 

fig.l f1g.2 fig.5 fig.4 

A on A A 

figuur l ís aanwezig als de haak van de telefoon er op ligt, 
figuur 2 ís aanwesig als u aan het spreken bent, 
figuur 3 en figuur 4 zijn afwisselend aanwezig alg u de 

kiesschijf teruglaat lopen als de schif weer in rust is 
is fig.2 woer aan de orde, 
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2,over het tweede stuk valt weinig te vertellen, 
dit is de aansturing van de relais', Relais 1 wordt aan- 
gestuurd via een transistor vanwege z'n stroomverbruik{(l00mA) 
relais B, is vanwege de dubbele inverter normaal gestoten, 

relais C, is normaal geopend, 

Z,Het laatste gedeelte,dat elektrisch gezien achter £R,1 zit 
en in het schema rechts,zorgt voor de kiestoon detectie op 
de lijn. 

Het kiesmodem worät aangelâten op de vIA 5522 port B pen 4-7 
dit kan men natuurlijk wijzigen maar dan zal ook de 
software aangepast moeten worden, 

Het statement "DIAL", 

Het DIAL is van uit een programma of direct vanaf het toetsenbord 

het statement aan te roepen, 
Het tebellen telefoonnummer moet als een string worden ingevoerd, 
Dus : DIAL"085-634842";of DIAL $Asof DIAL $AACI), 

Tijdena het kiezen test het prog. of het karakter een streepje 

is en/of een getal, 
Als het kar, een streepje ís wordt ersmiddels een JSR naar 

de testroutine voor kiestoon gesprongenjals het prog. hier 
onverhoopt blijft hangen(geen teì,lijn aangesloten) is er 
middels de contrat uittekomen. 
Als het kar,geen getal is komt het prog, terug met een error 
melding en wordt het kiezen afgebroken en de tel.lijn weer 
vrij gemaakt, 

Dan volgt nu nog de onderdelenlijst van de kiezer, 

R1=560 TL-2N1613 
F2-1K3 T2=BC54TB 
R3=301K T3=BC557B 
RáÍM 
R5=100K DI=LN4001 oid 
R6=1K D2-1N4001 oid 

D3=1N4001 oid 
Cl=luf 5 
C2=10nP 1C1-7406 
CIAuF,16V 102=74132 

RL A=printrelâfs 5 volt 100mA 2xwissel 
RL B= clare prme 15002 
RL C= 

TRl= lijntrafo 1:1 3500 Ohm 
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18 PROGRAM DIAL sie LOAGRSo rf 290 ADCAKA\WANT NULxTIEN BY DE Ptt 
zoP.s15 «28 STA STRINGBUFFER, Y 308: GEEN’ NUL 

30 PA5SE:GOS,a 438 CHPICR 818 TAY\ZET GETAL IN Y-REG. ALS LOOP TELLER 
40 PASS1:GOS.a 44B BNELOOPA 828 LDA dre 
S0P.si4 450: KIES 332 ORRBNZONSLUIT KORTSLUITKONTACT 
68 END +68 LDA adrb 248 STR drh 
7BAASM-BEGIN OF DIAL ASSEMBLEY 858 JSR DELAY+& 
B0:BasE =Hagg 478 ORADMIG 869: LOOPz 
85:PORT’B=#BOO1 +88 STA dart 878 ORAOHIO\OPEN INPULSCONTACT 
90:BASIG =KCS5B #78 LOA drb 889 STA drh 

100: CR =4OD 508 ORAAMAE 898 JSR DELAY 
118:STRINGBUFFER =#142 318 STA drb 900 ANDAHEF\SLUIT IMPULSCONTACT 
12B:ddrb =HB802 528 JSR WACHT'KIESTOON PIE STA arb 

139: arb =#8800 538 LOYAHPF 928 JSR DELAY+S 
140: YSAV =H8F seg STY V5AV 938 DEY 
150: OSURCH =trrre  550:L00P2 948 BNE LOOP3\CYFER NOG NIET KLAAR 159: WACHT =HFBo5 560 INC Y5AV 958 ANDBHOF\OPEN KORTSLUIT CONTACT 

ee DEnD "46701 See Loa ETRINGBUEFER Y ze STA arn : A Ed K 978 JMP LOOP2N\ 150 opt IoNwsa 50 CHPARZD\WERG. STREEPJE oagsexir Cc \nnk VOLGENDE CIJFER 
zoe 688 BEA BEL'OP 990 JSRICD5G 
218, HARD 518 CMPACR 1888 RTS 
238 NOP; NOP; NOP 620 BEG EXIT 1a1g:ervror 
238 LOA are 638 CHPEKIENGEEN'"GETAL 1228 JSR PR’ TEXT 
268 ANDAHBF\ ZET HAAKKONTACT 
258 STA drb\ AF 6408 
268 JMP BASIC 458 
278:STaRT 668 
280 JSRNCEFA 678: 
2r8 STYH3G +88 
308 STYMG3 478 
318 LOANSI 788 
328 CMPÔL 718 
338 BNE KOPY 
348 LDANS2 
358 CMPOR49 

728 
238 

368 BER KIES Taa 
3708: KOPY 750: 

389 DEY 7$8 
398:L0OP1 778 
GRB INY FAR 

BCC error 

CHPANGO\GEEN' GETAL 
BC5 error 
BEL/OP 

cie 
ADCAH4O \PRINT ACCU 
JSR OSWRCH\GEINVENTEERD 
CHPAHSD\VERG, INVERS STREEPJE 
BNE GO’ON\Z0 NIET GA DOOR 
JSR WACHT"KIESTOONNWEL STREEPJ1438: WACHT’ KIESTOON 

WACHT 
JAP LOOPE\HAARL VOLGENDE GETAL 

GO'ON 

OP KIESTOON 

SBCORPO\HAAL ERHIBVAN AF 
BNE GEEN/NULNINDIEN NUL 
CLC\ TEL ER TIEN BY OP 

1039.BYTEND7. N07, HED, HOA 
1940, ASCII"ALLEEN GETALLEN* 
18530.BYTEHBD, HAA 1149 BIT dro 
1848 NOP 1158 BPL WACHT'KIESTOON 
1870 JMP EXIT 1168 RTS 
1888: DELAY 1170.IF (7M28FF8&1)s. CODE 
1898 LDXAN4 
1189 BITKO4A2 
1119 BIT#IEA2 
1128 JMP WACHT 

BASE:JSR START 

1188.END OF SEMBLY 
1198 RETURN 

1i31 BIT FORT'B 
1132 BUS TEST’KIESTOON 
1123 PLA 
1134 PLA 
1135 JMP EXIT 
11346: TEST’ KIESTOON 

TG 

GTAASHDME " "MN 

ERE “Did SMMAIN WOLid 
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Voor hen die in het bezit zijn van ram cp #7800 of op #AB00 of 

een schakelkaart kan het volgende tach van belang zijn. 

Een inleidend verhaaltje 
Van de bestaande schakelsystemen zijn het cx-systeem en de bran—- 
quart schakelsoft de meest geavanceerde. Ze zijn uitgebreid be- 

schreven in Acarn Nieuws 4-4, Zelf werk ik onder branguart. 

De schakelsoft staat van #1828 tot #1535A ander write-protect en 

battery-backup, met als sckakelbyte #BFFF en schaduwbyte #OFFF. 

Aangezien de DISK-rom #9FAO-HGFDE, #OFEU-HIFES en #OFFO-HPFFZ als 

kladblak gebruikt is voor branguart als werkgebied #9EDD-#9F9F 

gereserveert. Dus niet in het 1890-blok, want dat staat onder 

write-protect. Vanaf #1600-#2000 staat een P-charme basic: 
uitbreiding die mij alle errar-codes geeft. (zie P-charme 

handleiding blz. 55) 

Het cx-systeem 

Het cx-syateem heeft zijn kladblok vanaf #9908, tenminste als er 

neg geen nieuwe versie is uitgekomen. 

Zwals je misschien nog wel weet heb je bij het cx=systeem een bax 

ep #AQAA nodig, de CX-2,7, en wel in voet 2. Deze box is voor een 

deel aîleen in combinatie met de rest van het cx-systeem te ge 

bruiken. Dit vormde een bezwaar om de box als vaste tu in 

mijn systeem op te nemen. 

Zelf een toolbox maken 
Ik heb dus zelf maar een to bax gemaakt. Ik zeg niet geschreven, 

want geen enkel statement heb ik zelf gemaakt, alleen heb ik hier 

en daar wel wat gesleuteld. 

Om een toolbox te maken heb je sources nodig. Behalve diegenen 

die waren gepubliceerd, en dus in het clubarchief aanwezig waren, 

heb ik er velen gemaakt met behulp van ‘sourcemaker’. Dit is een 

nuttig hulppragramma bij het maken van een toolbox, Je laadt een 

taalbex op #A028, en nog een keer op bijvoorbeeld #40A0, en zoekt 

in de tabet op waar het bewagde statement naar toe linkt, en 

disassembleert dit gedeelte (in het 4800-blok dus) om te kijken 

of er geen gekke ‘sprongen gemaakt warden, en waar het eind is. Nu 

weet je het begin en eindadres wat je bij ‘sourcemaker’ moet 

apgeven, die dan verder het werk vaar je doet. In de listing kun 

je, dour naar de labels te kijken, nogmaals contoleren “ft er niet 

buiten het opgegeven gebied in het A-blok gesprongen is. 

Het statement RELOC uit de josbax heb ik overigens niet kunnen 

gebruiken want dat werkt niet volledig, een JMP wordt niet aange 

past aan het nieuwe adresgebied. 

De interpretar voor je taalbex leen je gewoon uit een andere bux, 

waarbij je op moet tetten waar de tabel begint. Ik ben van mening 

dat de tabel het beste direct na de interpreter geplaatst kan 

warden. Het eerste statement assembleer ik #E9DD. Het valgen- 

de statement moet dus eindigen ep het byte vaar het begin van het 

eerste statement. Met behulp van write-protect en FRINT&F probeer 

je dat eerst uit. En zo ga je steeds verder. 

Met behulp van ‘edit’, ouk ze'n handig pregramma kun je 

vullen nadat je je t bax eerst up #4008 hebt geladen. Op deze 

manier maak je het beste gebruik van de ruimte in je toolbox, en 

brei je de tabel ent de statements naar elkaar toe. 
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Het resultaat 
De nieuw gevormde ACE-S.2, de Atom Commands Extension rom versie 

2.2, varmt de tegenhanger van de CX-2.7, maar kan in tegenstel- 
lina tut de CX-2.7 volledig zelfstandig gebruikt worden. 
Uit de CX-2,7 zijn LCASE en USKEY weggelaten, omdat ik daar za 
GAUW geen source van ken bemachtigen. Tevens zijn de statements 

FIND, CLS, FILL en FAGE weggelaten omdat deze respectievelijk al 
aanwezig zijn in p=-charme, gags en branguart. Toegeveegt is SHAPE 
vit de jesbax, zodat mu vrijwel alle programma's geschreven voor 

deze bux ge- draait kunnen worden. Tevens het statement DISAS, 

dat een disas- sembling gecambineert met een ASCII en HEX-dump 

geeft, verder SEARCH dat de plaats van een opgegeven string of 

instructie in het geheugen opzoekt en : waarmee je geheugen 

plaatsen ep eernveudige manier met hexadecimale getallen of 

strings kunt vullen. HVAE drukt de waarden van de variabelen 

hexadecimaal af, ACE linkt raar #CSSB, en kan gebruikt worden cm 

de bex voor te schakelen. 

Met de kamst van deze box lijkt het me, dat het nug aantrekke 

lijker gewarden is om over te gaan ep branguart schakelsoft. Dit 

systeem is sneller en flexibeler. 

Een advies dus aak voor diegenen die willen gaan schakelen. 

Diegenen die geen schakelkaart hebben, maar wel ram vanaf #7000 — 
#EO0B, kunnen gebruik maken van de p=charme uitbreiding die 
dezelfde statements als ACE-2.2 kent. De tabel staat hier op 
#7Z0A, terwijl het commande VLIST vanaf #4FOG is bijgevoegd. 

Misschien is dit aanleiding voor diegenen die alleen neg maar 

onder de jasbux werken om over te gaan ap de p=-charme. 

Een waarschuwing is neg ep zijn plaats, Sommige programma's, met 
name die wan Ronald Boers, linken in de jesbox, zodat ze niet di 

rect nder de jJusbex gebruikt kunnen warden. Het programma 

BACEUP heb ik dan ook al omgeschreven vaar gebruik onder 

p-charme. Misschien kan Ronald Buers zelf zijn overige 
programma’s aanpassen vaar gebruik onder pcharme, disk of ace. 

Verder wil ik iedereen bedanken die al of niet bewust meegewerkt 

heeft aan de totstandkoming van deze toolkit. 

Vaar reakties, opmerkingen en vragen kun je terecht bijz 

Gerard van den Brandhof 
Julianalaan 151 

2628 EG Delft 

tel.: AIS — 565448 

ACE-2, 2 zTaaibax ap HAAGSE 

ACE-7B iPecharme uitbreiding met tabel up #7000 (PRIFC=#70) 

HELP :HELFx, geeft indien apgegeven ermsmnummer niet 

bestaat de beschikbare statements uit ACE, wordt 
geptaatst na branquart-schakelsoft van #1568 — #1FFF 

BACKUP ) 
WELCOME )rBackup van disk naar tape vaar p-charme 
EXPLAN. 3 
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Atom Commands Extension ram v-2,2 

Checksum van #AQO@-HAFFF : HP7EE 

Interpretor: #A000-#AB2E 
Tabel z HAA2T-HADD 1 

Statements: 

GRMOD TXMOD PLAY 

SHAPE FAST SLOW 

DISAS SEARCH : 
ELC HVAR FVAR 

FZERO SCREEN BSCREEN 

FIX CON COFF 

LIB CURSOR HEADER 

FLASH DUMP EXEC 

PIP ACE 

Gebruik van statements met variabele(n): 

DIM AS; $A="FP.PI"GEXEC A 
FLASH Sil,1.i 
HEADER & 
CURSOR 30,15 
FIX\1,8\PI 
SCREEN 1 
GSCREEN 9 
27BCA "ACC-DELFT" of 4C 58 CS 
SEARCH "ATOM" of QD FF of £JMP#CSS81 
DISAS#AODE, 
SHAPE#3AOD 
PLAY AB,R'4,C"2,RE,D#2,E'#4,F"#B,G1 

Overige statements zonder variabele(n) gebruiken. 

GAGS 2.3 

Na alle problemen met GAGS 2.t tijdens het verspreiden, kwam al 
zeer rap versie V2.2. Deze heeft ‘ook geen lang leven mogen 
hebben want Yvo Tuk (Rotterdam) kwam al zeer snel met een fout 
in het SCROLLen in kleurenmode. Terecht, foutje! 
Na het verspreiden van het (prachtige) spel POGO, belde Dick 
Protzman (Deventer) op en meldde dat POGO goed werkte met GAGS 
V2.0E, maar niet met GAGS V2.2. Na enig speurwerk bleek de 
nieuwe ATHIT routine fout te lopen bij enkele situaties en ja 
hoor, POGO barstte van die situaties. 
Nu zijn in GAGS V2.3 de problemen hopelijk opgelost (voor 
altijd), N 

Gerrit 
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GDUMP voor de Star S6G-10 printer 

De programma’s “GDUMP.SG-10.1” en "GDUMP,SUPERDR" werden 
beide geschreven voor de Star SG-10 printer. Deze printer werd 
een goed jaar geleden geintroduceerd op de Nederlandse markt, 

als opvolger van de Star Gemini 10X. De Star SG-10 kan echter 
aanzienlijk meer: híj biedt de mogelijkheid tot NLO (Near 
Letter Quality), is im grote mate compatibel met de printer 
standaard voor de IBM-PC en kan grafisch zeer fraaie plaatjes 
produceren, tot een max, dichtheid van 240 puntjes per inch 

Hoewel deze laatste zogenaamde Bit Image Mode, aangeduid met 
de term Guadruple Density (viervoudige dichtheid), ook al in de 
Geminí 10X zat, is de SG-10 verrijkt met een aantal nieuwe 
plat-modes, waarvan er 1 de mogelijkheid hiedt om horizontaal 
en verticaal in dezelfde dichtheid te printen (72 puntjes per 
inch), waardoor een verhouding van 1:1 ontstaat, Op deze 

zogenaamde Plotter Graphics mode zal ik later nog terugkomen. 

In totaal beschikt de 56-10 over 7 grafische modes, die met 
behulp van een zogenaamde Kaster Graphics Selection zeer 
eenvoudig en direct aan te sturen zijn. Dit is dan oak wat het 

programma ”GOUMP,SG-10,1” doet: het definieert een dump- 
commando waarmee een 'CLEAR 4’ scherm van de Atom op 7 
verschillende manieren kan worden getekend. De Star printer kan 
in @ modes geschakeld worden, te weten de 'Star’ mode en de 

’IBM' mode, elk met een eigen serie controle-codes. In dit 
programma is, net als in de Nieuwe Word Pack Rom (zie A‚N. 4.7, 
Pp.72-77), gekozen voor de IBM mode, omdat deze beter aansluit 
bij de meest gangbare printercodes (o.a. Epson en Logitec). 

Het programma is, net als ”GDUMP.SUPERDR”, geschreven in 
P-Charme en henodigt de mini-assembler. De routine kan zonder 

meer als statement in elke box worden opgenomen. Verander 
daartoe eventueel de instructie ’JMP BASIC’ Cr, 1550) in ’RIS', 

De syntaxis van het statement 'GDUMP' Ckies eventueel een 
andere naam) is als volgt: 

‘GDUMP (mode C,masker [‚hor.verpl. C‚relocatie-adres 1111’ 

Zoals U ziet, zijn alle 4 parameters optioneel. 
Ze zullen nu een voor een worden bespraken. 

* mode 

Hiermee wordt de plat-mode geselecteerd. 
De gekozen waarde dient tussen O en 6 te liggen. 
De default-wearde is O (560 puntjes per inch horizontaal). 

* masker 

Deze parameter bepaalt de wijze waarop de tekening wordt 
weergegeven op de printer, Normaal dient U hier ofwel O ofwel 
„Ì in te vullen, In het eerste geval wordt alles wat wit is op 
het scherm zwart op de printer en omgekeerd, in het tweede 
geval maakt de printer een exacte copie van het scherm. Met 

andere waarden kunnen speciale effecten worden bereikt: zie bv, 
het dump-programma voor de Epson printer dat Bram Poot schreef: 
A.N. BH. pnp.54-57, De default-waarde is CG. 
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* horizontale verplaatsing 

Met deze parameter kan het plaatje een aantal posities naar 

rechts worden verschoven, bv. om het precies in het midden te 

krijgen: zie weer het programma van Bram Poot. 
De default-waarde is ook hier O, d.w.z. geen verplaatsing. 

* rpelocatie-adres 

Deze laatste parameter biedt de mogelijkheid om ook een afdruk 

te kunnen maken van een tekening die, om welke reden dan ook, 

niet vanaf #8000 maar eiders in het geheugen ligt opgeslagen. 

De waarde van de parameter wordt beschouwd als het 'high byte 

van het startadres van de tekening: bij #40 bv. wordt dan het 

geheugengebied van #4000-#5800 als tekening beschouwd en 

dienovergenkomstig afgedrukt! De default-waarde is #80. 

De routine zal een Foutmelding genereren als de printer niet 

is ingeschaksid of als de opgegeven plot-mode groter is dan 6. 

De routine kan worden gestopt met de 'ESC'-toets. De aansturing 

van het Se printerbit geschiedt volgens de club-standaard: zie 

bv. A.N. 5.1, p.58). 
De machinecode beslaat 228 bytes. Als startadres is hier 

gekozen voor #6700. Verander dit eventueel in regel 50. De 

routine benodigt tijdelijk B ZP-bytes: hier is dit #70-#77 

Cragels 170-230), wat eveneens aangepast kan worden, 

Het tweede programma, ”GDUMP.SUPERDR", vormt sen variant op 

het eerste: het is een speciale versie die een printerdump kan 

maken van een plaatje getekend in 'CLEAR 5' (512 puntjes 
horizontaal bij 384 verticaal) met behulp van het prachtige 

programma "SUPERDRAW' van Rob ven Dort (zie A‚N. 3.2, 

pp.41-46), De tekening staat dan opgeslagen van #2000-#8000, en 

is dus...24K bytes groot 
Om de tekening zo nauwkeurig mogelijk te kunnen weergeven, 

maakt deze routine gebruik van de hierboven reeds aangeduide 

plot-mode 5 van de Star S5G-10 printer: Plotter Graphics. 

Ook de overige parameters, die in het eerste programma 

variabel waren, liggen nu vast: het masker is -1 (wit blijft 

wit, zwart blijft zwart), de horizontale verplaatsing naar 

rechts bedraagt 3 posities, en het startadres van de tekening 

ligt nu op #2000, 
Voor het overige zijn de 2 routines vrijwel identiek, behalve 

det de printer nu geen 256 maar S12 puntjes per regel afdrukt! 

De routine is wat korter geworden dan de vorige, namelijk 166 

bytes. Als startadres is gekozen voor #500 (regel 70). Zet de 

routine in elk geval onder #1C00 neer, daar staat hij veilig. 

Voor zover ik heb kunnen nagaan, komen de gekozen ZP-bytes 

(regels 180-200) niet in conflict met de werkruimte van 

‘SUPERDRPW'. Volg voor het ‘implanteren’ van de routine in het 

tekenprogremme verder de aanwijzingen uit bovengenoemd artikel, 

Tot slot: deze twee dump-programma’s zijn geinspireerd door 

de goede grafische mogelijkheden van de Star SG-10 printer. 

Het zal echter niet al te moeilijk zijn om ze ook voor andere 

printers geschikt te maken, Zie hiertoe met name het door Johan 

Siegers samengestelde overzicht van printer-controte-codes in 

AN. 4.2, pp.B7-89, Veel plezier ermee! 
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480 
430 
500 
510 
520 
530 
540 
S50 
560 
570 
580 
530 

PROGRAM GDUMP.S5G-10, IBM 

P.S21;FOR I=O TO 1;C 

‚BA #5700 
‚TA #9800 

:SITX = #02 
:ETX = #03 
:CR = #0D 
:ESC = #1B 
: SPACE = #20 
:STAR = #2A 
:ASCII’3 = #33 
:SEMICOL = #3B 

:GR'MODE = #70 
: IMASK = #71 
:HPOS = #72 
:PT = #73 
:PAGCOUNT = #75 
: MASK = #76 
:GBYTE = #77 

:PORT'B = #BOO1 
:PORI’CIRL= #B003 
:PR'STATUS= #B801 
: COMMA 
:STAT'END 
: BASIC 
: PARAM 
:NCHAR 
: BITMASK 
: PRORIVE 
:PR' DER 

#C231 
#CHE4 
#CS5B 
#CF3E 
#F2I1 
#F7CS 
#FEFB 
#FF1O 

: GOUMP 
LDA @#00 
STA GR'MODE 
STA IMASK 
STA HPOS 
STA PT 
LDA @#80 
STA PT+1 
LDA @#18 
SIA PAGCOUNT 

JSR NCHAR 
DEC #03 
CMP BSEMICOL 
BEG CLOSE 
CMP BCR 
BEQ CLOSE 

JSR PARAM 
CPY B#07 
BES NLINE+1 
SIY GR'MODE 
JSR COMMA 

500 
510 
520 
530 
540 
550 
550 
570 
580 
630 
700 
710 
7820: 
730 
740 
750 
750 
770 
780 
730 
200 
810 
B20 
B30 
840 
B50: 
B&O 
870 
880 
830: 
300 
910 
320 
530 
40: 
250 
as0 
370 
280 
980 
1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060: 
1070 
1080 
1030: 
1100 
1110 
1120: 
1130 
1140 
1150 
1150 
1170 
1180 
1130 
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BCS CLOSE 
JSR PARAM 
STY IMASK 
JSR COMMA 
BCS CLOSE 
JSR PARAM 
STY HPOS 
JSR COMMA 
BCS CLOSE 
JSR PARAM 
SIY PT+1 

CLOSE 
JSR STAT'END 
LDA PR'STATUS 
BME NLINE+1 

\PRINTER ON 
LDA ESIX 
JSR PRORIVE 

\SET LINE SPACING 
LDX E24 
JSR LINE'SPACING 

SPACES 
LDX HPOS 
BEQ GRAPH 
LDA ESPACE 
SPACEPRINT 
JSR PRDRIVE 
DEX 
BNE SPACEPRINT 

GRAPH 
LDA @ESC 
JSR SENDBBIT 
LDA @STAR 
JSR SEND8BIT 
LDA GR’ MODE 
JSR SENDSBIT 
LDA @C256%255) 
JSR SENDBBIT 
LDA @c256/255) 
JSR SENDSBIT 

NLINE 
LDY E#00 

BUILD 
LDA BITMASK,X 
SIA MASK 
LOOP 
LDA CPT), Y 
AND MASK 
EMP _@#O1 
ROL GBYTE 
LDA PT 
CLC 
ADC @#20 
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1200 STA PT 
1210 BCE LOOP 
1220 LDA GBYTE 
1230 EOR IMASK 
1240 JSR SENDBBIT 
1250 INX 
1250 CPX @#0B 
1270 BNE BUILD 
1280 LDX E#00 
1230 INY 
1200 CPY @#20 
1310 BNE BUILD 
1320 LDA GER 
1330 JSR PRORIVE 
1340 
1350 \ESCAPE KEY? 
12560 LDA PORT’B 
1370 AND @#20 
1380 BEG QUIT 
1330 
1400 \READY? 
1410 INC PT+1 
1420 DEC PAGEOUNT 
1430 BNE SPACES 
1440 
1450 \RESET PRINTER TO 
1450 \6 LINES PER INCH: 
1470: QUIT 
1480 LX @36 
1430 JSR LINE’SPACING 
1500 
1510 \PRINTER OFF 
1520 LDA BETX 
1530 JSR PRURIVE 
1540 
1550 JMP BASIC 
1560 
1570:LINE'SPACING 
1580 LDA ESC 
1530 JSR SENDEBIT 
1500 LDA @ASCII'A 
1510 JSR SENDBBIT 
1520 IXA 
1530 
1640: SENDBBIT 
1550 PHA 
1550 ASL A 
1570 LDA @#03 
1580 ROL A 
1590 STA PORT'CTRL 
1700 PLA 
1710 JSR PR'DIR 
1720 \RESET GRAPHIC BIT 
1730 LDA @#06 
1740 STA PORT'CTRL 
1750 RIS 
1760 
1770J;P.SE;NEXT 1 
1780 
1790 END 
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10 
20 
30 
40 
50 
50 
70 
80 
20 

100: 
110: 
120: 
130: 
140: 
150: 
150: 
170 
180: 
190: 
200: 
210 
220: 
230: 
240: 
250: 
260: 
270 
280 
230 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
350 
370 
380 
390 
#00 
410 
420 
430 
440: 
H50 
450 
470: 
480 
430 
500 
S10 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
530 

PROGRAM GEUMP,5G-10. IBM 

REM FOR 'SUPERDRAW 

P‚$21;FOR I=O TO 1;C 

‚Ba #0500 
‚TA #1CO0 

STX = #02 
ETX - #03 
ER = #0D 
ESC = #1B 
SPACE = #20 
STAR = #2A 
ASCII'3 = #33 

PI = #70 
TEMP =- #72 
GBYTE - #74 

PORT'B = #BOO1 
PORT'CTRL= #B003 
BIIMASK = #F7C9 
PRDRIVE = #FEFB 
PR'DIR = #FF10 

\SIART AT #2000 
LDA @#00 
STA PT 
LDA E#20 
STA PT+1 

\PRINTER ON 
LDA BSTX 
ISR PRORIVE 

\SET LINE SPACING 
\IO B/72 INCH: 
LAX Bet 
JSR LINE'SPACING 

SPACES 
LDX @#03 
LDA @SPACE 
SPACEPRINT 
JSR PRORIVE 
DEX 
BNE SPACEPRINT 

\TELL PRINTER TO RECEIVE 
\51e GRAPHIC BYTES 
LDA GESC 
JSR SENDSBIT 
LDA @STAR 
JSR SENDSBIT 
LDA &#05 
JSR SENDBBIT 
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500 
610 
520 
530 
540 
550 
550 
670: 
580 
530 
700 
710 
720 
730 
740: 
750 
760 
770 
780 
730 
800 
B10 
Beo 
830 
840 
aso 
8560: 
870 
880 
B30 
300 
510 
g20 
330 
340 
50 
350 
970 
280 
330 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1050 
1070 
1080 
1080 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1150 
1170 
1180 
1130 

LDA 
JSR 
LDA 
JSR 

ECSLEKESEN 
SENDBBIT 
ecs1e/es6) 
SENDBBIT 

LDY @#00 

BUILD 
LDA @E#O1 
STA GBYTE 
LDA PT 
STA TEMP 
LDA PT+1 
STA TEMP+1 
LODP 
LOA 
AND 
CMP 
ROL 
BCS 
LDA 
ADC 
STA 
BCC 

CTEMP) ,Y 
BITMASK, X 
e#01 
GBYTE 
SEND’ BYTE 
TEMP 
E#4O 
TEMP 
LOOP 

INC TEMP+1 
BCS LOOP 
SEND'BYTE 
LDA GBYTE 
EOR B#FF 
JSR SENDSBIT 
INX 
CPX 
BNE 
LDX 
INY 
CPY 
BNE 
LDA 
JSR 

E#08 
BUILD 
@#00 

e#HO 
BUILD 
eCR 
PRDRIVE 

\ESCAPE KEY 7 
LDA PORT 'B 
AND @#20 
BEG QUIT 

\READY ? CAT #8000) 
INC PT+1 
INC PT+1 
BPL SPACES 

\RESET LINE SPACING 
\TO 12/72 INCH: 

:QUIT 
LDX @36 
ISR LINE'SPACING 

\PRINTER OFF 
LDA BETX 
JAP PRORIVE 
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1200 
1210 
1220: 
1230 
1240 
1250 
1250 
1270 
1280 
1230: 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1350 
1370 
1380 
1330 
1#00 
1410 
14#203;P.SE;NEXT 1 
1430 
1440 END 

\SLJBROUT INES 

LINE’SPACING 
LDA @ESC 
JSR SENDBBIT 
LDA GASCII'3 
JSR SENDSBIT 
TXA 

SENDSBIT 
PHA 
ASL A 
LDA G#03 
ROL 
STA 
PLA 
JSR PR'DIR 
\RESET GRAPHIC BIT 
LDA @#065 
STA PORT'CTRL 
RIS 

a 
PORT’ CTRL 

1OREN 188 
20 REN 

vinger 88 
GEMAAKT DOOR: 

SO REN KANS BROEKSMA 
4OREN LEEUWARDEN 
50 REN VOOR EEN ANDERE SNELHEID DE WACHTLUSSEN VERLENGEN 

6 PRINT 812 
10 REN MA ELKE PAGINA TEKST MOET ER EEN GÜSUB a VOLGEN. 

HO REN VOORBEELD: 
90 FOR Azl TO 1ó:P." HIER KOMT EEN TEKST TE STAAN 

100 P.9LZ:F. Aal TO 165P.* HIER KONT EEN ANDERE TEKST” 

999 END 

10090aFOR A=#8000 TO HBIFF STEP 32: AshóÂ:N. 

1005 FOR A=88000 TG 4BIFF STEP 32 
10020 Th=84AGF, T=OTOZS: MAL TN. 
10030 Jha842;F. 72070254 WAIT: 
10040 ?h=P20:F, T2OTU25:MAITEN, ;N, 

605, a 

sRETURN 
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KKK CMOS-DIS SUPPLEMENT KE 

ALGEMEEN 

In de toelichting op blz. 37 van 
AN 7 1985 staan een paar foutjes: 

80 P moet A zijn 
182 B noet D zijn 

3460 staat een " teveel 

Verder laat aok de DISASS-subroutins 
de opcode in de geheugenplaats byti 

als uitvoer achter. 
Bij toepassing van DISASG als losse 
subroutine kunnen tevens de regels 
740, 750 en 760 vervallen. 

STATEMENTS: DIS EN CDIS 

Het kan handig zijn om naast de 

CMOS-disassembler ook nog over een 
narmale disassembler te kunnen beschik- 
ken. Uitgaande van de oorspronkelijke 
listing (CMOS-DIS 1,0) is dit met de 
nevenstaande wijzigingen c.q. aanvul- 

lingen eenvoudig te realiseren. 
Voor het objectcode-gedeelte zijn nu 499 

(IFS) bytes aan geheugenruiate nodig. 

De subroutines XDISASS en XSEARCH 
hebben nu een extra invoer-paraneter 
in de vorm van de carry-flau: 

C=0 —=> 6502 
C=t —-> R&SDO2 

SYNTAX: DIS expressie 
CDIS expressie 

VOORBEELD: 

DIS HAXXX 
DIS #YYYYXKXX 

vanaf BXXXY tot HOOOO 
vanaf WXXXX tat #YYYY 

Beide statements zijn te onderbreken 

met de ESCAPE-tpets. 

10 PROGRAM DIS/CDIS.STAT 
80 DeÂ ;REM BEGIN-ADRES 

DIS"; T=T+LENCT} 
15/256:#B0;T?1=DIS4256; T=T+2 
ECDIS"; T=T+LEN ST} 

? DI5/256:#80; T71=CDISA256 
185 T?2=#80; T=T+2 
186 A=F{T!1=A 
220 PRINT "BEGIN oen 

590: DIS 

591 JSR getadres 
592 JSK START 
592 JMP #CSSE 
594; START 
595 JSR DISASS 
596 BNE START 

507 
598:CDIS 
59> JSR getadres 
+00 JSR CSTART 
601 JMP #C55E 
602: CSTART 
&02 JSR CDISASS 
604 BNE CSTART 

&05 

606: getadres 
607 JSR #C4EL 

508 LDY @ptr 

607 LDX #04 
610 JMP $CSCD 

&2c 
530: DISASS 

&31 ELC 
432 BCC XDISASS 

&3E 
534: CDISASS 
+35 SEC 

536 
657: XDISASS 
&40 JSR XSEARCH 

1800: XSEARCH 

1845 BCC OLDSEARCH 

3400 !V sLINK CDISASS 
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HET RACK 

Doel van het rack: 

1 De Plexibilteit van de Atom opdrijven voor 176. 

2 Oe gaheugen capaciteit opdrijven tot 256kb. 

3 Meerdere program pertities om multi tasks te kunnen draaien. 
Hiervoor moet het geheugen page reloceerbaar zijn. 

Welke kaarten zijn hiervoor gebruikt. 

Ll Er werd gekozen voor het Electuur bus systeem, de reden 
hiervoor was dat er reeds verschillende kaarten hiervoor op de 
markt aanwezig waren die mits een kleine aanpassing bruikbaar 
waren in het systeem. 

2 Interface kaarten werden ontworpen en geschakeld tussen de Atom 
en het rack,alsook enkele kleine modificaties aangebracht in de 
Atom. 

3 Aan de bovengaande punten werdvoldsan door het M.E.M. bord. 
Dit I/o bord laat toe elke memory page van Ikb te reloceren op 
eender welke plaats in een block van 64kb. 
Ook werdt hiermede voorzien in de tegemoetkoming van multi tasks, 
doordat deze kaart 16 verschillende memory maps toelaat te 
creeeren en te executen. 

4 Er werden twee ákb dyn. ram board en drie 16 kb dyn. ram 
boards van Electuur gemaakt. 
Verder werden nog vier 64 kb universele geheugenkaarten van 
Electuur gebouwd, die hier gebruikt worden als 16 kb rom boards. 

5 Een disk controller werd gebouwd en de software aangepast aan 
het systeem. 

6 Een Eprommer werd gebouwd (Electuur) om de nodige software in 
Eproms te kunnen opslaan. 

7 Verder werd nog een Parrallel printer real time clock kaart en 
RS232-C kaart ontworpen. 

8 Een 80 colloms kaart van electuur werd aan het systeem 
toegevoegd. 

9 Zijn nog in ontwikkeling een D.M.A. kaart, 1EE488 kaart, HPIL 
‘kaart en een heel snelle A/D kaart. 

10 Software: op dit ogenblik draaien P-charm, Gags, Axr1, 
Disatom, Wordpack, P-cherm libery en Eigen libery in 4000 door 
elkaar, zonder in elkaars vaarwater te zitten,dit doar een qoede 
schakelsoft. Hier over tater meer in de volgende Atom nieuws 
letters. 
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Il Meerdere 1/0 roms zijn magelijk in #E00O zodat een goede 
komunikatie met de biuten wereld kan worden opgebouwd, 

12 Indien mogelijk nog een goede grafische kaart waardoor het 
volgende punt ook in vervulling kan gaan. Dit word de grafische 
kaart van electuur. 

13 De processor in het raek.{eok etectuurd. 

14 Een goed KEYBORD om dit alles aan te vullen. Ook deze wens zal 
snel in vervulling gaan. 

15 Multi task software schrijveri. 

16 Verder zien we nog wel. 

17 De atom moet steeds compatibel blijven met het originele 
sijsteem, zodat software van anderen ook op dit systeem kunnen 
draaien. Het is echter steeds een uitdaging om door andere 
geschreven software die op een voor hun aangepast schakel systeem 
werkt op dit systeem aan het werken te krijgen. (zoals PCHARM op 
#1000 etc). 
Tot op heden is dit nog steeds gelukt zonder de schakelsoft te 
hebben moeten herzien. 

P.5. Toegevoegt vind u nog de huidige memory map van het systeem 
dat tot op heden met voldoening draaid. 
Indien er vragen zijn over schemas of andere dingen kunt u me 
kontakteren op club vergaderingen, per brief of eventueel 
telefonisch (adres bekend op de redaktie). 

Michel Van leuven A.C.B. 

You sure about this new computerized aiming system, Jones? 
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CURRENT MEMORU MAP 

MET RACK MICHEL VAN LEUVEN 

#Yoooo 

* ZEO0O STATICR 8/7 

mw 3E000 DOS Ron 
# 30000 P-CHARn Ron 
# 3Eooo FREE 
# 36000 AARL 
34 000  DISAFOH 
#3Jo00 CAGG 
#3j000 wioP 

ek Dv 
RAF 

#3v000 
ma Ron 

EREE. 
OR RAM 

#30 000 

ï 

Eik og Ran 

# 10000 
Ì *Fooo 

#Eooo 
# booo 

} #tooo 

# Anno 
Ù woa 
Jl feoo 

too 

OOGO 

zen 

144 Dijn gan 
SYSTEN T 
Dos (otd) 
FLOAT 
BASIC DNIER 

mBooo FO + STZ 
WRDP Tw Aronfold) 
Pkvipgo Bo coLOMSs 
bk viDEo 6P4y# Alor 

1E K OUW AA 

16K Dijn AA 

dg #00 

#sroo 

OPER. SYSTEr 

Ron EF #5 foo 

j 4000 

4 # Beo 

J + heee 

J #Boo 

f BI00 et 
Ì * BZoo 

i | MEST. OONTROELER 

 fa7Bo. 
Ì UAA. ESPÌ Ta ATO7. 

5 sage 
; MU, Ĳ 
2 #8400 

wate >*APor RUST raree 

PINO _ HATE OPT. DAA, COMTe 

etoo — #tOP BIT1 DOS conrrdlrl 

#8oco Au 

#noio ef LOPF CLIL VTA PRIN u 

HGe RTC 
CEEYS VOV 

#Bovo prBorr 

kEéoto 4 ABOIF 
dd N 
A #BCOO TOPBOIE KISS VIA. TW Aron 
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WORKINE HAP 
BASTE PROERAST.. 
TEXT SPACE 

#/000 # 2000. 7 HEEE 
/ BASTE gg OPERATING Sy s1F1 

HULT TASKING TEKT EE RON ZE 
SUSTEN ARER. SPACE ZE) 
! ) #Enoa 

SNN sor | wag | RoMs| 
Ns FROI7| #36) TO WZFFEE ZÂ N | SC voe, | 

J #&ool AU. FLOAT Rop 

| + #40 #oooo 

+ # #00 ENTER PRETER ROS7 

##o0} + fwo J #C ooo 
ki OPERATIE  SHSTEN 
J toó L #00 | Dos srt ao kon ar 

} z/o REF TABEL. z/o orwuers. 
4 #éa L #24oo Dos POINTERS 

1% DEPENDEID S sroe | way | Roms 
1 #sol Porvrees L 43500 | pos orerczome [S NS Fro: \esoooo| To |ezemr 

FLOAT VARTABELEA NS, ’ 
Jd Avec PCHARN POrrrg L #2500 aaf. LL 

] JO colomg Winfe RAr 
4 #300 | #?100 + Ibn: 

EN ATOMININCO RAA 
1 foo | sr JL # #00 4 #9%vo 

ATormse 1H/FOR kl { FIXED AREA TZ 
pool Aap PRACE beek «too ï 7 : 

AZ Í ADT HONAL oe CUD vroeo Ä Vinto veeg. |__l vacoo NS Uw kMole ARES 
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BUS STRUCTUUR VOOR DE ATOM ACORN. 

Zoals beloofd in het vorige club nummer en op de laatste 
vergadering gaan we hier verder met onze ATOM te verbinden aan 
het rack. 

Hiervoor moeten 4 onderdelen gebouwd en een modificatie 
uitgevoerd worden. 

Zoais te zien is op figl bestaat de verbinding tussen onze 
Atom en het rack uit een kaartje,2 Flatkabels on een kaart die 

zich in het rack bevindt. 

Het eerste kaartje bevat een 64 polige vrouwelijke connector 

die op PZ van onze Atom past,een 27 tal weerstandjes,die serie 
geschakeld de lijnaanpassing vormen voor de flat kabels. 
Er wordt gebruik gemaakt wan 2 kabels met 34 geleiders,dit om 
de zaak te vereenvoudigen en goedkoop te houden(dure 64 pin 
connectors). 

In beide kabels zijn de onpare geleiders aan de aarde 
verbonden,dit om de lijnimpedantie konstant te houden en om 
een afscherming te vormen tussen de signalen onderling. 
Zodoende wordt 1 kabeì uitsluitend gebruikt voor 

adrestransport naar het rackjterwijl de andere de data- en 

controlsignalen van en naar het rack bevat. 

Noteer ook even dat alleen de hoogst nodige signalen worden 
werstuurd,de anderen zullen op de print in het rack terug 
opgebouwd worden, 
Hoe de signalen op de kabel komen is te zien op fig? en 
behoeft verder geen uitleg. 

Fig3 laat ons de modificaties zien die nodig zijn in de Atom 
om het geheel te laeten werken. 
Even een korte uitleg. 
Een inverter 7áls0á4 of 2álslá4 wordt bijgeplaatst in de 
omgeving van het luidsprekertje en verbonden met dunne 
draadjes. 
Haal ÎC6 en 1C23 uit het voetje,plooi de pennetjes 4 en 5 van 
IC6 en pennetje 5 van IC23 naar buiten en plaats deze 
terug.Doe hetzelfde met IC6 pennetje 4. 
Verbindt de beide pennetjes 5 van 1C6 en IC23 met elkaar en 
verbindt ze dan met de toegevoegde inverter pen 4 
Verbindt pen 3 ven de toegevoegde inverter aan 
PL2/31A,verbindt ook het naar buiten geplooide pennetje van 
IC6 hieraan. 
Plaats nu nog een pullupweerstand van PL7/31A naar de plus SU. 
Breng een draadje aan tussen ICS pin 6 en pin 1 van de 
toegevoegde inverter,verbindt de uitgang pen 2 hiervan met 1C6 
pen 4. 

Deze voorziening maakt het mogelijk zender verdere 
vitdecodering in de Atom,de gebieden #8004 to #BIFF en van 

#B810 tot #B8FF vrij te gebruiken in het rack. 

Dit wordt verder uitgewerkt in het rack door de lijnen BOARD 0 

of 1 laag te brengen wanneer een van deze adressen 
geselecteerd worden. 
Op dezeifde manier kan gewerkt worden om de roms en rams uit 
te schakelen. 
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In het rack vinden we 2 connecters terug CAx,CHX en tsxx.waar 
“ex! het pen en “s" de rijaenduiding is. 

Neteer hier ook even det de onpare pennen ven CA en C8 
verbonden worden aan de aarde van rack. 

Connecter CA bevat de adreslijnen,terwijl connecter CB de 
data- en controilijnen bevat. 

Even een korte beschrijving ven wat de ICs doen aop dit bord. 
IC1,IC2 en IC4 zijn de respectievelijke adresbuffers naar het 
rack.Zij kunnen in tristate mode gebracht worden door de 
signalen NMAP en NDMAR, 

IC3 bevat de databuffers die omgeschakeld worden in directie 
door de gebufferde R/W‚en in tristate mode zijn wanneer F2 of 
NBA laag zijn. 

IC4tuit het voorafgaande blijkt dat deze reeds 2 adreslijnen 
bevat:Al6 en A17 die ICI en IC2 volgen. 

De overblijvende buffers worden respectievelijk gebruikt voor 
R/W en NWDS,NRDS die in tristate mode kunnen zijn wanneer NBA 
leeg is. 
ICS is de buffer voor F1,F2,S5YNC,NBA en NRST. 

NRST word opgewekt met transistor TRi en een schmittrigger IC 
wanneer de voedingsspanning opkaomt.Oit signaal gaat naar alle 
ICs die een "power on reset" nodig hebben. 

ICS:maakt het signaal NBA op aanvraag van NDMAR en brengt de 
respectievelijke busdrivers op het gepaste tijstip in tristate 
mode . 

IE?:zorgt dat wanneer NBOARD 0 of 1 laag worden,de Atom 
uitgeschakeld wordt doer de NAD lijn. 

Verdere informatie kan bekomen worden op de volgende club 
vergadering,tot zolang. 

De gemodifieerde Electuur bus. A17 o 15 a NU. 
GND o-16-o GND ac A16 o 17 a +12U *3V o--1-o +5U =3U o 18 o NBA wol s 2e NAA A15 o 19 ao Al4 Z12U o--5-o — HA arro 2 an o 20 o A12 

NRST o 5 o NRDY ele Alo NDMAR o 6 o NDMAG {9 o 22 o as ae Son AZ o 23 o A6 558 6352 A5 o 24 o A4 
D5 o 9 o D4 A3 o 25 o A2 
DZ o 10 o Dé Al o 26 o A0 NBOARDO a 11 o HBOARDL F2 o 27 o DMA& NIRQ o 12 o NNI 

NDHARO o 13 o NOMARL Nb 8 55 8 Et NDMAR2 o 14 o NDMAR3 El o 30 o OvNC 
NDS o 31 o NRDS 
GND 0-32-o GND 

Notetalle lijnen beginnend met de letter N zoals NDI geven aan dat deze laag actief zijn, 7 



BUSSTRUCTUUR MICHEL VAN LEUVEN ATOM NIEUWS PAG. 49 

Agy 
Anas 
482 
Aber. 
ABe? 
Aat 
Ag? 
ArJ 
ABi0 
ABu 

ABIZ. 
A83 
Agiy 
ABK. 
AA3L 
AB32 
ABl4 
ABk 
ABI 
ABI 
4B2o 
ÂB21 
AD? 
AB 23 

AAIL 

AAB 
A29 
AAS 
AA3o 
An3o 

Agg 

Acom 

B) 
SOCkETS RECHT 

CABLE 
2x FLAT 

Ean LEMTE 

ACORN _ NODEIKATIE 

EN = DN ò 

ELECTVUR BUS 

Be KETS 0 
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Ce tv 
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DOS CONTRLOLLER PROBLEMEN 

Toen ik mijn disc drive kocht zowat 3 jaar geleden, heb ik mijn 

controller gebouwd naar het schema van TELEC, echter met wat 

toegevoegde verbeteringen. 
Een van de eerste verbeteringen aan deze controller was de ready 
timing, die wel aanwezig is in de originele Atom controller. 
De rede hiertoe is,indien spoel files worden gebruikt,en de file 
start op track 0 deze track steeds beschadigd werd in sector Ò en 

1. 
Waarom dit steeds gebeurde alleen op track zero is om de volgende 
reden. De disk head is op track 0 en moet een write operation 
doen, maar eerst moet de directory gelezen worden, upgedate en 
terug geschreven worden. Indien de disc head zich nu op een 
andere track bevind heeft de drive alle tijd om op snelheid te 

komen, indien dit echter niet het geval is, is het niet 

denkbeeldig det de controlter reeds begint met schrijven nag voor 
de disc op de juiste snelheid is. Dit heeft tot gevolg dat een 
corupte directory op disc geschreven word. 
Om dit nu te vermijden heeft Atom in zijn controller een timer 

ingebouwd die na 0.5 seconden de geselecteerde ready lijn laag 
brengt waardoor door de controller na de eerst volgende index 
puls aan de software meld dat de drive ready is om gebriukt te 
warden. 
Door het invoeren van deze timer verdween voorgsande vevel, dech 
een ander schoonheids foutje melde zich aan. 

Telken de drive aangesproken werd, ook al draside deze nog wachte 
de software steeds 0.5 seconden alvorens tot actie over te gaan, 

De reden hiervoor kon gevonden worden in de software ‘en het 

controller IC. 
Er gebeurt eigenlijk het volgende. Telkens voor de drive 
eangestuurd wordt, wordt het adres juist gezet in de controller, 

ook al is dit niet veranderd. 

Oaor dit her adresseren veschijnt een klein puisje op de moteron 
lijn die de timer start, ongeveer 40 micro seconden lang. 
Dit 40 micro seconden lange pulsje moet geelimineerd worden 

indien de drive nog draaid. 

Hoe werkt het. 
Er woerd gebruik gemaakt van counters inplaats van one-shot ICs, 

de reden is dat one-shots voer lange perioden zoals hier 0.5 
seconden niet al te stabiel zijn. 

Een iMhz clock signaal wordt toegevoegt san een 12 bit counter IC 

type CD4040 (E4/10) deze deelt dit door 4096 wat een 244 Hz 
signaal oplever aan de uitgang wan E4/1 
Ook word een tweede signaal gekreeerd dat 3906 Hz signaal 
oplevert, dit stemt overeen met een periode van 255 ms (E4/13), 

Deze periode word qebruikt om de40 miero seconden puls weg te 
werken van de controller. 

Wanneer de motoron lin laag werdt, worden de beide flip-flops 
gereset (E1/1/13) en wordt de reset weg genomen van de counter 
E2-11, waardoor deze begint te tellen met een klock Frequentie 
van 244Hz wat na 524 ms een haag oplevert aan de twee nand gates 
E3/10/13 die zorgen dat de correcte ready lijn laag gebracht 
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word. Ook word er voor gezorgt dat de teller stop met tellen door 
de clock pulsen te stoppen die van de counter E4/1 komen. 
Hiervoor zorgen de gates Dá/9/8 en E3/4/6. 
Wanneer nu het motoron signaal hoog word, wät een motor stop van 
de drive tot gevolg heeft, blijft de hete toestand nog even : 
aangehouden tot de beide flip-flops El gekeerd zijn, dit gebeurd 
ten snelste 250 micro seconden nadat het motoron signaal hoog 
geworden is, en laatste 24250 miero seconden later. 
Hierdoor word voorkomen dat de timer tussen twee disc accessen in 
nog zou gestart worden als de drive nog draait. 

Een ander probleem steit zich indien er zich geen disc in de 
drive bevind of de verkeerde drive geselecteerd is, én een disc 
komando gegeven wordt. 
De dise begint te draaien en er gebeurt niets zelfs geen error 
melding. 
De reden hiervan is niet de software maar een slechte 
inplimetatie van de hardware, daar de nodige software aanwezig is 
in het eprom. 
Wat is er aan de hand,de controller ziet geen enkele index puls 
komen, daar de index lijn of hoog of laag blijft, afhankelijk van 
een open- of gesloten deur, en er zich al dan niet een disc in 
de drive bevind. 
Er is hier echter wel een hardware oplossing voorhanden. 
Er weze opgemerkt dat het status register in de controller 
ingeklockt wordt door een index puls. Dit staat zeer onduidelijk 
aangegeven in de Inteli data sheets van de 8271 controller. 
Eerst moeten we van de index lijn een bekent nivau maken, dit 
doen we door hier een one-shot te plaatsen van 60 micro seconden 
(F2),die laag sctief is. 
Deze one-shot geeft een puls door aan de controller langs de nand 
poort F3/2/3 en de inverter F3/4/5/6 
Indien het moter start signaal laag wordt, wordt dit doorgegeven 
door de flip-flops El naar de nand gate F3/12/11, hierdoor wordt 
het clear signaal weggenomen van de counter F4/11 en deze begint 
te tellen, 
Indien er nu geen index puls komt voor 0.5 seconden gaat deze 
counter de one shot F2/1i enabelen en volgt er om de 10 ms een 
puls aan de ingang van F2/10 waardoor deze een dummy index puls 
genereert van 60 micro seconden die langs de poort F3/1/3 word 
doorgegeven aan de controller. 
Door de actie van Fá word ook langs E3/9/10/8 de fault pin van de 
controller laag gebracht en is de software nu in staat een DISK ? 
error te creeren. 
Voor verdere informatie kunt u me steeds contakteren op de club 
vergaderingen. 7 

M.Van Leuven A.C.B 
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EEN MAGIC ATOMIC I/O SYSTEEM. 

Daar ik in het bezit ben van enkele 1/0 boards en deze random wil 
gebruiken, zonder steeds de 1/0 vectoren 40208 tot #020B te moeten 
omzetten, ontstond het idee van een flexibel 1/0 systeem. 
Het systeem bestaat uit minimum 2 roms, t.t‚z.een rom die het 
gebied #R000 tot #AFFF beslaat, die basic 1/0 functies bevat, en 
een of meerdere roms die het gebied #E000 tot #EFFF beslaan, die 
een of meerdere i/o drivers en device handlers bevatten. 
Daar de 1/0 basic statements zich in het SAXXX gebied bevinden en 
toch functies van andere roms in het gebied van 4AXXX, moeten 
kannen uitprinten is het best te begrijpen dat hiervoor een zeer 
efficient en schakel sijsteem ontwikkeld werd wat dit toelaat, 
b.v‚b “EPRINT:TRUE"is best mogelijk. 
De werking is als volgt : indien data naar het scherm, de printer 
en de RS232 printer gezonden moet worden, dan moet er eerst 
verteld worden aan het systeem welk device welk referentie nummer 
heeft. 
Er moet dus eerst eon 1/0 systeem configureerd worden. Dit gebeurd 
door gebruik te maken van systeem commando's (&commando's). Ket 
systeem is er op gebouwd dat de rom die aangeroepen word geen 
vectors initializeerd zodat de dos rom niet in de weg gelopen 
wordt. Dit wil zeggen dat de rom alleen in geschakeld wordt 
wanneer hij nodig is en de originele rom terug inbrengt wanneer 
hij verlaten wordt. Er word helemaal geen gebruik gemaakt van de 
huidige systeem vectoren. 
Hiervoor moeten echter wel enkele andere punten bij geschaafdt 
worden, hierover echter verderop meer. 
Terug naar het configureren. Voor het scherm met het bijhoren 
keybord is dan de systeem handler en device driver “VIDEO” . 
ontwikkeld. Voor de printer werd dit "PRINTER" en voor het RS232 
interface werd het RS232L (waar de L staat voor local). 
Na kan aan elk van deze devices, een referens nummer toegewezen 
worden. Ket "DEUICE REFERENS NUMBER" een getal van D tot en met 
15. 
Dit ziet er dan in direct mode or program mode (met line number) 
als volgt uit :"+UIDEO,0” , “*PRINTER,t" EN “+RS5232L,2", 
De device referens numbers moeten niet an opeenvolgende volgorde 
ingegeven worden, Het mogen ook andere getallen zijn. 
Wat gebeurt er,indien zo een device geconfigureerd word. Er is 
plaats voorzien in ram om een tabel op te bouwen die 256 bytes 
lang is, en elk device neemt daar een plaatsje in van 16 bytes 
(bij mij bevind zich deze tabeì van #0600 to #06FF nog eens 2 maal 
16 bytes scratsh path van #05E0 tot #0SFF). 
Voor elk device worden nu in deze tabel 16 bytes geschreven die 
het volgende aangeven: 
BYTE #8 ‚het rom nummer welke de device driver bevat (mag niet nul 
zijn). 
BYTE #0 tot BYTE 47 driver afhankelijke data, waaronder command 
bytes die gebruikt worden door de driver zelf of die gebruikt 
worden om iets door te geven aan het 1-0 statement. 
BYTE 43 timeout waarde. 
BYTE &A en #B indirekt adres pointer voor de driver input buffer. 
BYTE &C en ID indirekt adres pointer vaor de driver output buffer. 
BYTE VE en #F indirekt adres pointer woor de driver command 
routines 
Indien er bv.b. een string moet geprint worden op de printer, 
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moet niet meer vooraf de printer aangezet worden, dit doet de 
nieuwe driver zelf, er moet alleen in het print statement verteld 
worden met welk device or moet gewerkt worden. Om dit eenvoudig te 
houden werd gekozen om de statement name intakt te houden en enkel 
een “E“" vooraan aan de naam toe te voegen. 
In het voorbeeld komt printen op de printer er als volgt uit te 
zien, "10 EPRINT,1:" zodat eenvoadig kan volstaan door in reeds 
bestaande programmas de statements op te zoeken en vooraan een “E“ 
toe te voegen en de nodige parameters achter de statement name, 
wat heel snel kan gebeuren met de P-CHARM editer. 
In bovenstaand voorbeeld word dus printen op de printer in "10 
EPRINT,1;SA" en op de serial printer "20 EPRINT,2:SA". 
Ook werden de nodige errors voorzien,die indien er iets verkeerd 
moest lopen,zoals een oproep naar een niet geinitializeerde 
device, (ERROR 3) . Data input van een device dat geen data kan 
geven geeft ook een error doch dit is de normale data error die 
voorkomt omdat het device andwoord met "CR“ wat een data error 
oplevert of een lege string variabele. Data printen naar een input 
device levert geen error op daar de data verloren gaat in het bit 
backed. 
Even in het kort wat er gebeurd indien een extended 1/0 Functie 
word aangeroepen. De interpreter gaat op zoek naar het statement 
en gaat dit uiteindelijk vinden in een “AXXX" rom. De snelheid 
waarmede dit gebeurd is afhankelijk van de schakelsoft en is 
minimum 4 miliseconden zonder schakelen bij een normale ATÔM van 1 
MHz. Dit heeft voor gevolg dat indien telkens data aitgeprint moet 
worden die van verschillende functies in het statement terecht 
komen, dit een tamelijk trage bedoening zou worden. Om dit te 
ondervangen word de data eerst in een buffer van 256 bytes (bij 
mij in gelegen in het gebied van #7F00 to 47FFF) geschreven en aan 
de driver doorgespeeld wanneer de buffer vol is, of indien het 
statement beindigd uordt. Deze methode laat toe data te 
tranfereren in burst mode met snelheden groter dan 20000 baud. 
Wanneer het statement gevonden is, wordt aan de hand van het 

referens nummer, dit voor later hergebruik weggezet, de device 
referens tabel terug gevonden. Deze word gecopieerd naar scrath - 
path tabel 2 om een snelle actie mogelijk te maken, daar de 6502 
niet indirekt met ofset kan springen. Het rom nummer wordt 
epgehaald uit scratch path tabel 2 en voorgschakeld, het *:” teken 
word geskipt en het interpreteren van het verdere statement kan 
afgehandeld worden. De data gaat in de buffer en behandeld zoals 
voorgaandelijk is beschreven. Om af te sluiten word het device 
referens tabel terug gecopieerd naar zijn oorspronkelijke plaats, 
het oorspronkelijke WEXXX rom terug voorgeschakeld en het 1/0 rom 
verlaten. 
De i/o statements en functions, “PRINT FPRINT INPUT FINPUT LIST 

PUT BPUT SPUT FPUT GET BGET SGET en FGET“, werden hiervoor 
herschreven en kregen voor erkenning een “E“ vooraan zodat het 
statement "PRINT",“EPRINT" wordt e.z.v.. 
Alle ira statements hebben nu een syntax die er als volgt 
uitzien: STATEMENT, PAR] ‚PAR? ,PAR3 : VARIABELEN. 
Indien PAR] weggelaten wordt dan is deze bij default nul, idien 
PARI en PAR2 nuì zijn (optional commandparameters voor de driver), 
worden de default parameters gebruikt die in de device tabel 
staan. 

Een statement kan er das als volat uitzien "ELIST,A,B,C:D,E,F" 

Vaar A het device refferens number 1s „B en C optional driver 
parameter zijn (hierover later meer). 
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Het dabbel punt teken, vormt de scheiding tussen de driver 
parameters en de te behandelen variabelen. 
Tijdens het herschrijven werden enkele belangrijke verbeteringen 
aan de i/o statements aangebracht als volgd: 

ELIST: 

Dit statement krijgt een belangerijke parameter meer, namelijk 
de tekst-space-pointer. 
Het ziet er dan als volgt uit: "ELIST:A,B,C* waar “B" en "C* de 
vroegere parameters waren, en “A" nu de tekst-space-pointer 
voorsteld, indien deze vervangen word door een comma, dan word 
de tekst-space-pointer die in #12 staat gebruikt, 
Verder kan het statement nu ook nog gebruikt worden in 
programmas daar waar dit vroeger alleen in direckt mode 
bruikbaar was. 
Hiermede kan nu een programma geschreven worden dat een na een 
andere programmasvan disk haald en op de printer list, zelfs kan 
een programma zichzelf listen. 

EINPUT en EFINPUT: 

Hier zijn enkele belangrijke wijzegingen aangebracht. 
U.B.het steeds in de weg zittend vraagteken is verdwenen, en 
indien u het terug wenst moet u het zelf zetten. 
Een groot voordeel is echter in de plaats gekomen. Daar alle 

input gebufferd is , leest het statetement de benodigde data uit 
de buffer, en gebruikt hiervoor de pointers "INUSE" en 
KINCOUNT": Aan de hand hiervan weet het statemen waar de 
volgende data zich in de buffer bevindt. 
Even een voorbeeld. Er moeten 3 parameters ingelezen 
worden namelijk een variabele "A",een string “SB',en een 
variabele , 
In het "INPUT" statement ging dit als volgt: 
10 INPUT “A",A,“sB",SB,"C',C 
Wat ons het volgende beeld opleverde: 
AP? 10 er 

SA? HELLO er 
B? 20 er 
Nog een voorbeeld: 
20 INPUT"A,$B,C",A,SB,C 
A‚SB,CP"10 er 
? HELLG er 
» 20 er 
Met het nieuwe "EINPUT" en "EFINPUT" is dit veel mooier te 
veruêzeliyken. 
10 EINPUT:"A",A,"sB",sB,"C",C 
Hier is het normale antwoord zoals in het voorgsande statement 
mogelijk en ziet er dan uit als volgt: 
A 20 er 
SB HELLO cr 
C 30 er 
Ook kan als volgt geantwoord worden: 
A 20,KELLO,30 cr ik weet wat er gevraagt word dus geef ik het 
antwoord al maar, 
sBC de vraag komt er later echter no wel uit 
Het voorgaande voorbeeld naar lijn 20 levert dan het volgende 
op: 
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20 EINPUT:"A,8B,C*,A,$B,C 
A,$B,C 10,KELLO,20 cr 
Of oek neg als antwoord: 
10,HELLO er 
20 er 
Hieruit valt op te merken dat zowel de comma als de cr als 
separeter kan gebruikt worden. Een additionele toevoeging aan 
EFINPUT is dat deze na ook strings kan binnen lezen. 

EPRINT en EFPRINT: 

Hier zijn geen ingrijpende veranderingen gebeurd. Aileen wordt 
de data die uitgeprint wordt in een buffer van 256 bytes 
geschreven en het is deze buffer die doorgegeven wordt aan de 
driver. Ook kan EFPRINT strings afdrukken wat met de normale 
EPRINT niet mogelijk was. 

EPUT, EBPUT , ESPUT : 

Hier is alleen het file argument vervallen daar zich dit in de 
driver parameters bevind. 
syntax EPUT,‚1:A of ESPUT,1:sa 

EGET,EBGET en ESGET: 

Hier kan hetzelfde gezegt worden als in het voorgaande behalve 
voor "ESGET" dat nu de algemene function opbouw volgt en waar de 
parameter nu aan de linkse zijde staat van het gelijkheids 
teken. 
syntax A=EGET,1: of SA=ESGET,1: 

EAPUT en EAGET: 

dit zijn nieuwe statements speciaal ontwikkeld om block dat% 
transfers toe passenjhiermede kan een blok data van een bepaalde 
plaats in het geheugen met een maximam lenate van 256 bytes naar 
een 1/0 device doorgestuurd worden of er van gelezen worden en 
op een bepaalde plaats in het geheugen gezet worden. 
Zij zijn vooral bedoeld om communicatie tussen verschillende 
systemen toe te later. 
syntax EAPUT,‚1:A,B 

BUFFER, INCOUNT EN INUSE: 

Dit zijn nieuwe fanfties die ingevoerd werden om gemakelijk de 
data in de buffers te kunnen behandelen. 
syntax A=BUFFER 

EFORMAT : 

Dit statement laat formatted i/o toe in zowel intiger- als in 
floating point format.Hiermede kunnen. het aantal decimalen voor 
en na de comma gespecifieerd worden, die moeten afgedrukt 
woerden, alsook het niveau waarop de exponentiele waardemoet 
aanvangen waaneer het getal kleiner is dan 1. 
syntax EFORMAT,A,B,C 
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DSATUSO en DSTATUSI: 

Dezen geven in de aangegeven intiger variabelen de device 
statusbytes 0 en 1 terug, waarin feitelijk dstatus0 een coppy is 
van het laatste commando aan de driver plus het laatste error 
type is, en dstatus1 het meest bijzondere deel van van de 
controller status bevat. 
syntax A=DSTATUSO,1 

CSTATUSO en CSTATUSL: 

Dezen functies geven in hun respectivelijke integer variabelen 
elks 4 controller status bytes terug, die volledig afhankelijk 
zijn van het gebruikte controller ic. 
syntax A=CSTATUSO, 1 

BUFFERIN en BUFFEROUT : 

Dezen statements en functies verzetten de defauld buffer 
adressen naar sen opgegeven waarde of geven deze terug in de hun 
aangegeven intiger variabelen. 
syntax A=BUFFERIN,1 of BUFFERIN,1,A. 

SUMCHEC! 

Deze functie geeft in de geassosieerde intiger variabele de 
ehecsom terug die berekend is over het totaal aantal bytes die 
uitgegaan of binnengekomen zijn in het laatste i/o commando. 
syntax A=SUMCHECK 

Tot hier een klein intermetzo van wat zoal moet mogelijk zijn met 
dit atomic 1/0 systeem. Gedeeltelijk is het reeds werkende en 
indien mogelijk zal dit op een van de volgende vergaderingen 
gedemonstreerd worden. 
Een van de problemen die zieh nog voor doen is de schakel kaart 
van de klub die niet toelaat op dit ogenblik van "BAXXX en SEXXX' 
roms door elkaar te gebruiken en de non-inteligentie van de meeste 
schakel systemen die ik tot na toe heb mogen bewonderen in de 
diverse klabbladen. 
Haar geen nood indien we met ons allen de koppen eens bij elkaar 
steken en wat wigenwijsheid en egocentrisme laten varen komt dit 
nog wel in orde. 

Tot op heden werd de volgende software geschreven en is onder 
test. 

kk 1 24 Het A rom, de 1/0 statements bevattende en ongeveer áK 
byte lang. 

&* 2 &k Een E rom bevattende de volgende drivers: 

*PRINTER: 

Deze bevat een driver routine die gebruik maakt van de normale 
in de atom geinstalleerde via 6522. 
Ket grote verschil met de originele driver is dat deze binaire 
waarden aankan. Daar een timeout 1s ingevoerd, programmas niet 
nodeloos meer blijven hangen, indien de printer niet aanstaat. 
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*DISPLPR: 

Deze driver werd spêciaal ingevoerd am programmas die de printer 
aanzetten door middel van P.$2, deze data te kannen dirigeren 
naar eender welk device. Ket is eigenlijk een tussen driver en 
verwijst steeds naar een reeds geconfigureerd device. 

*DDU45 : 

Dit is een 80 coloms video driver gebasseerd op de 80 ‘colloms 
video kaart van electuur. 

*UDU47 : 

Dit is de normale video driver in de ATOM. 

*GRF47: 

De normale grafics van de ATOM worden hier gebruikt, er wordt 
alleen het scherm omgeschakeld. 

*UIDEO: 

Deze driver gebruikt de voorgeschakelde device handlers +UDU45 
en *UDU47, met het keybord zoals zij op dat moment zijn 
voorgeschakeld. 

*PPRINTER: 

Dit is een nieuwe volledig op centronics interface gebasseerde 
driver die 2 verschillende printers over dezelfde interface kan 
aansturen en ook han respectivelijke statussen kan 
interpreteren, 

*MEMORY : 

Deze driver schrijft of leest data in memory van of naar 

variabelen, Dit is een psuedo random file systeem. 

*DELDEU: 

Dit commando delete een device in de device reference tabel. 

Deze drivers zijn bij elkaar ongeveer 4K byte lang. 

*k 3 4* Een E rom bêvattende de volgende driver. 

*R5232L 

Dit is een volledig lokale R5232 interface driver gebasseerd op 
de 6551. 
Deze is echter aïleen geschikt om lokale devices aan te sturen 
zoals plotters,line printers, terminals en het overpompen van 
data uit een andere computer in een dos inspool file. Dit is 
reeds onder verschillende omstandigheden met verschillend 

devices getest zoals: 
HP 1000 real time computer svtem RTE 6 UM. 
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HP 2274 6 pen plotter. 
HP 2934A graffics line printer. 
COMMODORE C64 home computer. 

Deze driver kan de volgend handschake pratocals aan: 
1 hardwired handshake (DSR-DCD-DTR-RTS-CTS) . 
2 XON — XOFF ofte DEC protocol. 

3 ENQ - ACK ofte HP protocol. 
Deze RS232L driver is ongeveer 2K byte lang. 

Verder moet nog gezegt worden dat geen enkele van deze drivers 
interupts gebruikt, Daar ik van oordeel ben dat de ATOM structuur 
helemaal niet geschikt is am meerdere interupts tegelijk te kunnen 
verwerken. De reden hiervaor kan gezocht worden in de 65902. Deze 
bezit geen uitwendige status lijn die kan aangeven dat hij een 
interupt aan het afhandelen is ja dan neen. 
Dit zou nog kunnen hardwire matig kunnen opgelost worden, ware het 
niet dat reeds enkele software packetten geschreven zijn die het 
RTI statement gebruiken om naar een bepaald adres te springen, ik 
noem hier maar PCHARM en GAGS. 
Moeten verder nog geschreven worden, een IEE488 en een RS232M 
(modem) driver, 

Keep trying Leity __ we still have exactly seven minutes ‘uil the 
cops get hete! 
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MACORN. 

Macorn Wordt „en pakket van erosramma's voor de Acorn 

Atom. Met het hoofdprosramma: se-ent op het programma 

“Macdraw” van Appie, kan men oe eenvoudioe Wijze 

tekenen met behulp van een JaYstieck. Her gehele pakket 

heett het volsende nodiet 

Een Acorn Atom met seheusen van #2200-#ZFFE en 
#EOOG-#9502 
Een diskdrive 

Een GAGS-ROM vers 
Een jorstick. 

Dus, in tesenstelting tot het eroeramma "MACINTOSH!' van 

Diek van den Ende, heeft MACORN seen schakeltsoft nodig. 

Macorn heeft meer mogelijkheden dan het Proaramma 

MACINTOSH, is minder sestructu- reerd Ph minder snelt. 

LET OP: _ 
RENUMBer met erosramma MACMAIN nooit! Daarin wardt 

namelijk se- seronsen naar sen 
CREGELNUMMER+CIG#VARIABELE)): Het prosrammd zou dan 

vast topen. Ik seef toe dat dit senoes spaghetti opte- 

vert om 6 honserwinters te overleven: maar het bespaart 

wet ruimte. 

De mogzet ijkheden, 
Ais u het prosramma opstart met 
*MRCORN (RETURN) 

dan krijst U bet ‘confisuratieschera’ te zien. Druk als 

u vitse- keken bent op een toets en het MACORN- 1090 
verschijnt in beeid. Wacht tot de diskdrive vitsedraaid 

is en u kunt tekenen. 
Boven in het scherm ziet u 16 paintpatronen. In de 

linkerboven- hoek zit een zwart vlakse, Als u het 

kruisje van het midden van het beeld daarop zet en de 

vuurknoe indrukte dan krijst u de an- dere 16 patronen 

te zien. - 

Het prosranta MACORN werkt gewoon met het middelste bit 

van het kruisje. Als u met het kruisje op zo'n vakje 

met een cat roon saat staan en u drukt de vuurknoe 

in, dan kiest U zo voor dat patroon, Ais uv nu het 

kruisje tussen de twee balken brenst en de vuurknoe 

weer indrukt: wordt het Zwarte vlak met het door u sen 

kozen patroon sevuld. 
In de linker- en vechterbenedenhoek ziet U: 
seinverteerd: res- pectievelijk 'C' en 'DS' staan. Die 

staan daar om de boet een beetje oP te vutien en 
hebben dus seen andere betekenis dan "COPYRIGHT" 

Cop zieh al onzinnied en "Dice Soft’. Deze naam 

Seett at aan hoe dit prosranma gemaakt is? op de sok. 

Naast de 'C' staat weer een zwart vakje, Als yv voor dat 

commando Kiest (op de zettfde manier ats dat v een 
paintpatroon kiest) dan kriset v de andere 12 
commando's te zien. We bespreken serst de balk met 
commando's die u het eerst in beeld ziet. 
Vaan links naar vechts } 
(7) Hete. Geef een beknopte Wittes van de commando's, 

U beeriipt er waarschijnttsk niets van als u eerst 

niet dit heeft setezen. Heip is dus alteen maar 'n 

seheusensteuntie. (W Wesschrijven. Het plaatje werdt 
van #85000-HSEDA SESRVEd. 
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() Laden. Een plaatse op prosramma wordt op #5000 
setaden. 
XI) Inverteer scherm. Het scherm wordt d.m.v. een 
BASIC routine seinverteerd. Ik heb het statement 
INV expres niet sebruikt omdat de painteatronen 
dan ook seinverteerd worden: wat verwarrend 
kan werken. 
(C) EX-Systea. Hieronder moet een aantal extra 
commando's wor- den geimplementeerd: dat alleen 
draait met een soede scha kelsott. 
(a) CAT. Geef een *CAT van de schijt in de drive. 
(8) Schoon. Wis het scher. 

(A) Een commando dat ook niet seaetinteerd is: bij 
sebrek aan soede ideeen. Sussesties Zijn welkom 
(bedreisinsen niet). 
(P) Piee. Geett een pieptoon bi} de keuze van een 
commando. 
{M) _Macorn. Een beknopt overzicht van atte 
sub-prosramma’s. Is wet sedefinieerd, de 
prosramma’s zijn er echter nos niet. 
CT) Tekst, Hiermee kunt u tekst neerzetten, De 
breedte, hooste: dikte en plotmode van de tetters 
zijn door u te definieren. (6) Guit. Duidelijk: neem 
ik aan. 

De betekenis van de tekencommando's is (van tinks naar 
rechts): 
1 Lijn. Trek een lijn met de bewesins van de 
Jorstiek mee. . 
2 Lián «tot. « Trek een lijn van punt tot bunt. 
3 Stipaeltijn. Trek een stippellijn. De tenste van 
de stipsen zijn door u te aetinieren. 
4 Frane. Zet een vierkant c.a. rechthoek op het 
scherm. 
ka Stut. Stuf iets op het scherm uit. 
6 Blox. Zet ezen sevuld btok op het scherm. 
7 Cirkel. Zet een Cirkel op het scherm. 
s Printerdume. Maakt een printerdume van net scherm. 
Die moet u zelf inbouwen. De resels waaraan u zich 
moet houden staan verderop beschreven. 
3 Inkt. Definieer de plotmodes van alte statements. 
18 Driehoek. Zet een setijkbenige driehoek op het 
scherm. 
ii Acorn. Zet een acorn oe scerm. 

12 Coeyriant. Zet een copyrisht=teken op het scherm. 
Tijdens net tekenen van een figuur hoeft v de vuurknoe 
niet in- aedrukt te houden, daar wordt u alteen maar 
moe van. De routine besint als u de vuurknop indrukt en 
stopt ars de knoe weer wordt ingedrukt. Hij besint weer 
bij de votsende druk op de knop. 
De invoer vanaf het toetsenbord wordt soms niet 
sedetinieerd. Dan zou ik wat ektra routines moeten 
Schrijven en daar wordt IK moe van. 

Het installeren van een Printerdumproutine. 
In reset 358 van het prosramma MACMAIN staat als eerste 
commando G,a.. Dit comstando zorst voor het 
terussoringen naar het bestu- rinss dedeelte. Dit moet 
U dus verwijderen. Hierna moet u de printerdumo 
taden. Als u seen seheusen vrij neer heeft, kunt u dit 
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18 REM TEST ACORN-ATOM 
20 REM TOTAAL TESTPROGRAMMA IS SAMEN GESTELD 
30 REM UIT HET PROGRAMMA TEST AUTEUR 27227 
4B REM EN HET PROGRAMMA CRC TEST UIT AN. 
SD REM JAARGANG 2 NO:4 AUTEUR LEENDERT 
EB REM SAMEN “GEPLAKT" EN AAN GEVULD DOOR 
70 REM H.J. SPLERENBURG 
82 REM ALARDUSDREEF 57 
98 REM E235VB ROCKANJE 

188 P.$12 
1i® P=#2800:P. +21 
120 P.$2*TEST ACORN-ATOM"", £5, $21 
1zef 
14OLDYAUILDALHEO) » Yr STAHOZILDADHECISTACHBD) , Vr LDACHOO)  Y 
1SCCMPO#EC 3 BNEP+14 
1EOLDA#B2: STACHBU), Ys INY: BNEP-19:LDA0D: STAHEUI RTS 
17@LDAD1 sSTAKHED: RTS 
18e}: P. s61a=8 
196 P.$15 
200: #SO=HRBCDEFDISP. $2" "ZERO PAGE: “FIF! #IGHABCDEFDI HP. “OK, *' 

21BIF!#38 0 KABCDEFSI + P, “"DRMAGED"" 

220P=t1 200 

Z2EBDO; ! HBD=P:LINKHZEDD ; P=P1 DO U. PHEO=B 

24DP. "#"EP-HLGD" — #° 

250D0: '#EU=Ps LINK#ZEUOs P=P+#1DO U. IHED=1 DO. P=E2000 
ZEOP. &P-1" RAM OK. ** 
270P. “#2800 — HEIFF THIS PROGRAM 
Z80P=#352005 DO '#EB=P;L INKHZEND 3 P=P+#1003U. 7#E0=1 
290P. “45200 — K"AP-#1O1" RAM DO, K.** 
308 P. 55 
SiB REM CRC TEST 
528 DIM LLZ A12): BES) 
550 RESTORE 620: +80 
ZAO FOR N=D TO Srl END=-irN.N 
350 FOR N=@ TO 1:P.$21 
Tee P=tzean:f 
370 LDA #10 

25e STA #52 

338 LDY #00 
400 STY #50 

418 STY #2A 

42e STY #ZE 

4aS@:LtB LDA HSO, V 

440 LDX @#02 

4S@iLti LSR A 

460 ROEL #2A 

478 ROL HER 

458 BEC LLE 

430 PHA 

5e LDA #3A 

510 EOR @#Z2D 

528 STA #2A 

520 PLA 

S4BsLte DEX 

558 BNE LLi 

56e INY 

570 BNE LLO 

bat N INC #51 
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520 DEC #52 

608 BNE LL@ 

E1@ RTS 

B2BEEN. NIP. SE 

630 P.s2 

640 P.= ROM/ BEREKENDE WERKELIJKE" 
E5@ P.“ EPROM SIGNATURE SIGNATURE" 
669 F.Q=BTO 11 

678 Z&BFFF=7 

EED READ &A,P, SE 

598 ?#&BFFF=z 

780 P#Ti=P 

718 LINK#280D 

728 C=P SDi BO+ ETA 
758 P‚SA,* #".8&C:" “‚ B 
748 IF Oel THEN P, " A-BLOKKEN"" ; Ze 
75@ IF Q)5:24BEFF=Z pZeZt1 
758 NEXT @ 

778 P‚s5 

758 REM DATA"SOORT ROM", ADRES, “SIGNATURE” 
798 REM DATA EVENTUEEL AANPASSEN 
828 REM AAN EIGEN SYSTEEM 
S1@ REM VANAF REGEL 780 (A-BLOKKEN) 
828 DATA"BASIC LOW ",#CE: "#DE7D* 
858 DATA"BASIC HIBH ", #FD, "&CSBA* 
848 DATA"DOS ROM “ED, “#ACGS" 
E52 DATA“F. P. ROM *‚ #DO. "#IOEI" 
BEZ DATA"EP.D AXR-1 *, KAG, "#CIBS" 
B78 DATA"EP.t DISK “,&R@ "#CBEF" 
BEB DRTA“CX-2. 7 "‚ #AB: “#FADA4" 
838 DATA*LEEG “RO: * 7722" 
905 DATR*CX-F, 82 “RB, "KED71= 
918 DATA"EDITER ", #A©, "#&BI26" 
329 DATA“ GAGS ‚4D. “#41938" 
250 DATA“ P, CHARME ",&RO, “#CIEB" 
I4OEND 

> 

@ RUN 
TEST ACORN-ATOM 

ZERO PAGE: D.K. 

#109D — K27FF RAM D.K. 

#2808 — #SIFF THIS PROGRAM 
#5200 — #SFFF RAM O,K. 

ROM/ BEREKENDE WERKELIJKE 

EPROM SIGNATURE SIGNATURE 

BASIC LOW #D67D «DE 7D 

BRSIC HIGH #ES5BE #C3BA 

DOS ROM «C20E #4CA4AS5 

F.P. ROM «BES “5063 

R-RLOKKEN 7 

EP.D FXR-1 “65 “CiB5 

EP.1 DISK FcABá4 *CBEF 

F.P_ ROM “3069 “3053 

EP.O AXR-1 #4198 #C1B5 

EP. 1 DISK #BOF 1 #CBEF 
EX-2.7 #SBIE «FAD4 

LEEG #S4Dt 2222 

EX-5. 07 “2Cor +ED7 1 
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op #2688 of #2208 doen, zotans de dumproutine maar niet 

bo- ven #2908 komt. Daarna Kunt U Uw Prosramma 

aanroeeen. Als het prosrattia Kiaar is moet het 

erosramma tverussprinsen naar reset 555 van MAEMAIN: 

waar MACSET weer op #2208 seladen wordt. Bis uv een 

seheusenkaart heett en de Printerdump niet op 

#2208-#2300 taadt: kunt U deze resel er vit haten an 

direct sprinsen naar label 'a'; dit sebeurt ook in 

reset 556, 

Voor vrasen en/of suggesties: 

5. Imtrorn 
Lindestraat 12 
32397 XM Binnenmaas. 

ml. 

HUIS sus SPOP PiEND OEZ 

IK 82000 SPUO P1E0Ĳ DIA 

MACLETT 2590 CESE OBATES DEE 

MACMRIN 2980 CESE O11S2 BER 

MACALL Z2E88 CES6 PAOSDT DAC 

readme 2609 AA7L. BISES BIE 

MACINKS 2580 CESE @D14C DES 

MACINK SO SRM DZ299 DER 

MHELP4S 2980 CEBE BOS4O DEC 

MHELPIS 2380 CESE DA21t 078 

MHELPZS 2908 CES6 DA247 07E 

MHELPIS 2980 CESE OP259 B7E 

MHELPS S06D SABS OPZOU 073 

MHELP2 8580 SO00 CO208 D7B 

MHELP1 5908 8009 WA20D A7) 

MACWRT 2608 CEBE BOADD B7F 

MACDIGI 2200 CESE OUI58 OSZ 

MACSET 2298 CEBE DOEDA DEE 

MREPAT 2908 CEBE UOS7A BEE 

A ATOMTST 298@ 2900 BOEDE A92 

MCONFIG 2089 6805 DiEDD BIE 

MACLOGO BAEP EUAD DIEVD ABS 

MACORN 2800 CESE OBiLF PCE 

INDRUKWEKKEND, HOOR. 
MAAR WORDT M'N DRUK- 
WERK NOU ECHT BETER 
DOOR DIE COMPUTERS? 
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Nadat we de vorige keer de SR-flipflop uitgebouwd hebben tot 
een RAM-chip, zullen we deze aflevering weer in de sfeer van de 
geheugens houden (het mijne is toch al zo slecht). We zullen 

een aantal verschillende vormen van komputergeheugen bekijken. 
Komputer geheugen is in principe in 2 delen te splitsen: 

= werkgeheugen 

— achtergrondgeheugen. 

Werkgeheugen RAM, ROM etc. 

In deel 2 hebben we geheugen in een heel eenvoudige vorm 

gezien: de SR-flipflop (latch). Een relatief eenvoudig te 

begrijpen geheel, met op zich zeer nuttige toepassingen 

(dendervrije schakelaar, geheugencel). Alleen is het als 

gebruikersgeheugen niet zeer spektakulair in deze vorm. 

Daarvoor moeten we een aantal flipflop's bij elkaar nemen en er 
een RAM-chip van maken. 

Zo'n RAM-chip heeft een aantal voordelen, zoals een vrije 

toegankelijkheid om te lezen en om te schrijven, een lage 
access time (zaanspreektijd), Een nadeel van RAM is, dat het 
vluchtig is. Dit betekent, dat als de voedingsspanning 
verdwijnt, de tnhoud van het geheugen ook verdwenen is. Dit kan 

vervelend zijn, vooral als het informatie betreft, welke vaak 

gebruikt wordt. 

Nu lopen er gelukkig veel slimme mensen rond, zodat het niemand 

zal verbazen, dat er op een goede dag een RAM-chip gemaakt is, 

welke door een paar batterijtjes op spanning gehouden kan 

worden (dit is mogelijk in de zgn CMOS techniek). Een bekend 
voorbeeld is de binnen onze klub veel gebruikte 6116. Deze chip 

wordt echter buiten de hobbysfeer ook veel in de professionele 

wereld toegepast. Het stroomverbruik is zo laag, dat 2 
batterijtjes het maanden en maanden uithouden. 
Let wel, dit geheugen is ín principe ook vluchtig. 

In principe niet vluchtig is een ROM. ROM staat voor Read Only 

Memory. Het kan dus alleen gelezen worden. Een ROM kenmerkt 

zich meestal door een zeer lage access tíme. Een ROM is dus 
zeer snel aanspreekbaar. 

IC 24 van de ATOM is een ROM. Het bevat het besturingsprogramma 
toperating system), de BASIC interpreter en de assembler. 
Een ROM heeft bij de fabrikage bepaalde informatie meegekregen, 
welke zich niet laat veranderen. 

Een broertje van de ROM is de PROM (Programmeble Read Only 

Memory). Dit geheugen is eenmalig door de gebruiker te 

programmeren (geen fouten maken bij het programmeren dus). Ook 

een PROM heeft een lage access time. 

Voor de hobbyisten interessanter is de EPROM (Erasable PROM), 
Dus een PROM, welke te wissen is, en wel met UV licht (vandaar 

het venstertje op de chip). Nadeel 45 dat het programmeren een 

aparte bezigheid is, welke los staat van het normale gebruik. 
Het programmeren vindt veelal in een speciale programmer 
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plaats. Het programmeren is een vrij langdurig proces: 50 ms 

Ber byte. Dit geeft bijvoorbeeld een programmeertijd van 3.5 
minuten voor een 4 kByte EPROM (bijv. 2532). Ook een EPROM 

heeft veelal nog een lage access time (alhoewel je snelle en 

langzame typen hebt). Een relatief nieuwe ontwikketing is het 

Inteligent Programming lgorithm van Intel. Hiermee kan een 

speciaal gebouwde EPROM in een fraktie van de gewone tijd 

geprogrammeerd worden. 

Verdere vormen: RePROM = Reprogrammable PROM (vergelijk EPROM) 

EAROM = Electrically Alterabie ROM. Kan in de schakeling 

geprogrammeerd en gewist worden, maar dit is weer een langzaam 

proces. De EAROM kan dus niet als RAM gebruikt worden. 

Kenmerkend voor al deze ROM's is dat ze vrij weinig stroom 

vragen. Verder als groot voordeel: als de komputer uitgaat, 

blijft de DATA aanwezig. Het geheugen is niet vluchtig 

(non-volatile). 

Achtergrongeheugen band disc etc. 

Een andere vorm van geheugen is het achtergrondgeheugen (ook 

wel back-up geheugen, het opslag medium of extern geheugen). 

Een. voor alle Atomisten bekend voorbeeld is de kassetterekorder 

met de kompaktkassette. De access time van de kassette recorder 

is erg groot (heen en weer spoelen, programma zoeken en 

inladen). Voordeel is de prijs, welke erg taag kan zijn. 

De signaaloverdracht is vaak niet erg groot (1208 Baud = 

bits/s), maar deze is voor ons dankzij een slimme klubgenoot 

uit te breiden tot 9600 Baud. Hiermee kan op een simpele C&0 

kassette een schat aan programmatuur vastgelegd worden. - 

Voor wie dit allemaal niet sneì genoeg gaat, of voor diegene 
die meer wil dan zijn buurman, is er de floppy disc. Dit 

opslagmedium, welke voor het eerst in 1962 door IBM op de markt 

gebracht werd, is het volgende station voor vele 

kassetterekorder gebruikers. Het is veel professioneler. Want 

wordt de floppy disc niet gekenschetst door een behoorlijk lage 

actess time, bedraagt de opslagkapaciteit niet tussen de 1A8k 

en IM byte per schijfje, is de hit-overdracht van floppy naar 

komputer niet flitsend (we praten nu niet over een C'64 

uiteraard) en werkt het systeem niet nagenoeg probleemloos, 

nadat het bij het begin van de ontwikkelingen in de jaren 50 

een flop was”? Dan wil iedereen toch wel zo'n 

pragramma-opslagapparaat of niet dan? Hapelijk dat recente 

ontwikkelingen in het Oosten van het land spoedig de weg naar 

de huiskamer weten te vinden. 

Gaan we nog een stapje verder, dan komen we bij de hard disc 

took wel Winchester disc, naar een ontwikkeling van IBM). Deze 

hard disc wordt over het algemeen gevormd door een aluminium 

schijf, met een magnetische laag erop. Deze schijf heeft een 

vaste plaats in de behuizing van de drive. Dit is nodig, omdat 

het geheel luchtdicht afgesloten moet zijn. Vlak boven het 

oppervlak van de schijf, welke met zo'n 3608 omw/min 
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ronddraait, bevindt zich nl de lees/schrijf kop. Deze hangt er 
ze dicht boven, dat er nog geen stofje tussen kan. 
De floppy disc werkt ook volgens dit principe (de schijf wordt 
in sporen (koncentrische cirkels) en segmenten verdeeld). Maar 
bij de hard disc gaat alles wat sneller en is alles wat 
gevoeliger. Vandaar de extra voorzorgsmaatregelen. 
De opslagkapaciteit van de hard disc varieert van 18 tot ruim 

100 Mbyte. Dit samen met een lage access time en een zeer hoge 

bit-transmissie van en naar de komputer vormen de voornaamste 
features van de hard disc. Als veiligheids back-up voor 

floppies en hard-discs wordt vaak nog weer een groot 

magneetband geheugen gebruikt. Dit hoeft niet supersnel te 

zijn, omdat het geen werk kopieen zijn. Mocht er dus onverhoopt 

toch iets fout gaan in de floppy of de hard disc, dan is de 
programmatuur toch niet verloren. 

Geruchten gaan dat de hard disc ook al hier en daar door 

hobbtisten gebruikt wordt (tja, al die spelletjes passen 

natuurlijk nooit meer op een floppy ……). 

Waar dat naar toe moet gaan? Een blik op de toekomst. 

In de (nabije) toekomst schijnt het optische geheugen zijn 

intrede te gaan doen, met kreten als CD-ROM en laser-straal. 

De opslagcapaciteit is gigantisch, terwijl access tijden lijken 

te vervagen. Het systeem is gebaseerd op de compact-disc speler 

en kan dientengevolge slechts als Read Only Memory dienst doen. 
Systemen voor in de auto met plattegronden etc. zijn al 

aangekondigd. 

De laser-straal van een compact-disc speler kan het plaatje 
alleen aftasten (lezen). Ontwikkelingen zijn er reeds gaande 

‘bijv. bij Philips), om systemen te realiseren, welke ook op 
het schijfje kunnen schrijven (PROM). Ja, zelfs waarbij de 

aangebrachtte programma's ook weer gewist kunnen worden 

(EPROM). Dit schrijven en wissen stellen weer specifieke eisen 

aan de laser-straal (2@x zo hoge intensiteit als bij de CD) en 

aan het materiaal van het plaatje. Wissen geschiedt hierbij ook 
met de laser-straal, zodat dit selektief plaats kan vinden. 

Welke van deze versies het uiteindelijk zal worden en hoe groot 

de opstagkapaciteit zel worden, zal wellicht niet zozeer door 
de techniek, als wel door de commercie bepaald worden. 

Alhoewel er meer opslagmedia zijn (zie tabellen) heb ík met de 

hier gegeven opsomming de belangrijkste en meest gebruikte 

willen noemen. 

De cijfertjes nog eens op een rijtje, 

Bekijken we tenslotte nog even de opslagkapaciteiten van een 

aantal verschillende opslagmedia (de getallen zijn eerder een 

indikatie dan een keihard gegeven). 
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medium \ aantal tekens \ A4 equivalent 

1 vel papier - \ 16 _kbit \ 1 
halfgeleidergeheugen \ 256 kbit \ 14 

bellengeheugen \ 1 Mbit \ 62,5 

magnetische schijf \ 568 Mbit \ 35022 

magnetische band \ 722 Mbit \ 45020 

cassette C6B analoog \ 860 Mbit *  \ 62500 

LP analoog \ 1,2 Gbit * \ 75002 

holografisch geheugen \ 18 Gbit \ 630904 
compact disc \ 15 Gbit \ 40005 

optische plaat 38 cm (io) \ 22 Gbit \ 1500000 

magneto-optische plaat 
38 em tin ontwikkeling) \ 50 Gbit \ 1950200 

videoband analoog \ 158 Gbit * \ 9400020 

videoplaat analoog \ 158 Gbit * \ 9400050 

menselijk geheugen \ 1889 Gbit \ 62500008 

«) digitale waarde, berekend uit de analoge waarde. 

Opgemerkt zij verder nog dat 1 byte = 8 bit. 

Het menselijk geheugen blijkt dus nog steeds superieur. Zou het 

allemaal dan toch nog wel een beetje meevallen met dat geheugen 

van mij?? 

Logische groeten, 

Wibo Visser. 

LJ 
CORECTIE van: PROGRAM VERTRAGING, 

Zie ATOM NIEUWS Jr.5 No.2 Pas. 75 

18 PROGRAM VERTRAGING 
20 DIM VVZ 
zo P=ti2zerf 
Pr) LDY ò#10 
S5@:VVO LDA #327 
GOIVV1 LDX OHFF 
TO:VV2 DEX 
20 BRE vvz 
se SEC:SBC akai 
120 BNE VVi 

118 DEY 

120 PNE vvo 
130 RTS:} 
TAD END. 



MINI SCHAKELK 

Een wel zeer soedkoop atternatief voor de sewone mini 
schaket kaart. 

De 2552 EPROM: die in onze computer in het voetie van 
IE 2à past: wordt ten opzichte van de Z27XX serie 
EPROM'S steeds duurder. We kunnen àl een 2754 EPROM 
kosen: die een kapaciteit heeft van BK; voor onseveer 
1/5 van de prijs die veten van ons in IC 24 voetje 
hebben zitten. 

Er is echter een probleem. In het 2732-voetje kunnen we 
niet zondermeer een 27XX serie EPROM zetten. De 
Ppinconfisuratie van de 27XX serie wijkt namelijk af van 
de 25XX serie. Om hieraan iets te doen moeten we een 
tussenvoet maken: die het voetje seschikt maakt voor 
een 2752 (die ook alt aanmerketijk soedkoper is ais een 
2532). 

HET MAKEN VAN EEN VERLOOPVOET. 

Wanneer we de aanstuitinsen van de 2732 naast die van 
de 25352 lessen: zien we dat er maar een vaar 
aanstuitinsen verschilten. Dit zijn de pennen Vop: A11 
„n CE. 

Om nu de 2552 voet seschikt te maken voor een 2732, 
hebben we 2 IC voetdes nodie (lietst met sedraaide 
contacten), die we recht boven elkaar monteren: en de 
pennen 1 t/m 17 en 13 en 22 t/m 24 van beide voetjes 
doorverbinden. 
Nu de verschillen: 

van 2732 voet naar 2552 voer 

tein) tin) 

18 — ze 

2e had 21 

2t = 18 

Zie ook tisuur A 
Wanneer we nu deze tussenvoet in het IC2á voetje 
steken, kunnen we in de tussenvoet een 2752 sebruiken 
tipv 2532). 
N.B. Deze tussenvoet Kunnen we ook sebryuiken om de 2752 
te orosranmeren. in een 2532 prosrammer 
Cctubprosranmer). 

LET OP ! er bestaat een 2752A, die in tesensteitins 
tot de normate 2732 een prosranmeerspannins heeft van 
ZiV iev 25V nodis neett 

Het zou reuk zijn: als We OOk ee 27654 in dit voetje 
kunnen Prikk@n: waar we dat Z utitity EPROMS in onder 
kunnen brensen, die we dat eenvoudis met een 
schakelsartie om kunnen schaketen. 

RUDI VAN DRUNEN ATOM NIEUWS PRG. 71 
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De 2754 neett & pooties meer dan zen 2752, maar verder 

is de pincontisuratie op de Vor pen na seiijk, Hiervan 

kunnen we sebruik Maken. 
Wanneer we nu een 28 pens voetje Ciiefst sedraaide 

contacten? nemen en de pennen 1, 2, 27 en 28 afknippen, 

gan past dit voetje precies in het zojuist semaakte 

tussenvoetie voor de 2752, 

Voor de omschakeling tussen de twee GK banks: waarin 2 

UTILITY EPROMS zijn seprosrammeerd (bijve P-CHARME en 

GAGS) moeten we „en schakelaar aanbrensen tussen de 

massa en Gf2 resp. een 14 en pen 2. Wanneer we sean 

enkelpotise schakelaar witten sebruiket: moet er Tussen 

pen 27 en Z een Putl up weerstand (IDK) semonteerd 

worden. Verder verbinden we de pennen is 28: 27 en 2 

met elkaar. Zie fisuur B. 
Nu kan er in het zoiuist semaakte voetje sen 2754 

seorikt worden, en dit seheet saat weer in de 

tussenvoet, en dat dit aties weer 
24 in de computer, 

rn het voetie van IC 

NB Met deze voet kan GEEN 2764 seprosammeerd worden. Dit 

zat in sen aansepraste prmaranmer moeten sebeuren (bijv 
het nieuwe moaei ZERO prasrammer.) 

Wanneer de schakelaar sestoten is, dan zat de lase bank 

van á4K in sebruik zijn. biù een open Schakelaar sebruiken 
we de huosse 4K van de EPROM, 

Als we pen 2 van het voetje aan een vitaans van de VIA 

ive.v. de schakelaar hansen: kunnen We banks CEOXEN) 

sottwarematis omschakelen. 

Deze truuk is in Principe bruikbaar voor atte &K 2552 

EPROM's in onze computer (FP, DOS). 

Wanneer uw schakelkaart al is Desebouwd vaor 2752 EPROMS 

dan is de eerste tussenvoet natuurlijk niet nodies. 

Veet succes !! ee 

Rudi van Drunen, 
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Zoals V wellicht van Uw regio-opperhoofden gehoord zult hebben is er een 
nieuwe hardwareconmissie gekozen op de Algemene Leden Vergadering te 
Utrecht. 
Op dit moment is deze hardwarecommissie (HWC) nog druk in de slag om 
bepaalde voor kaar belangrijke beleidslijnen vast te leggen; er zijn echter 
uit de eerste vergadering reeds enkele punten naar voren gekomen. Deze 
punten zullen ìn dit artikeltje behandelt worden. 
Allereerst een oproep aan alie leden, en alle regionale HWC's. Als U iets 
experimenteerd in Uw Atom, hoe klein of simpel het ook isi zet hiervan 
alstublieft een schema op papier, schrijf alstublieft een korte 
beschrijving, en stuur dit op aan de HWC. (Adres staat op pagina 3) 
Vaak komen er zaken naar voren die reeds lange tijd bij iemand in de Atom 
draaien, en die wellicht zeer interessant zijn voor meerdere leden. Zonde, 
want we hadden hier misschien eerder gebruik van kunnen maken, en de HWC 
had U hier misschien in kunnen ondersteunen... Insturen dus! ! 
Over de punten die naar voren zijn gekomen in de eerste vergadering het 
volgende: 

Er is een stevige ondersteuning van de reeds bestaande standaardisatie 
"wensen" van de vorige HWC. Als we allemaal op een bepaalde plek iets 
anders plaatsen wordt het een puinhoop, niemand kan iets van een ander meer 
lezen. 
De HWC is dan ook vast van plan om deze standaardisatie uit te breiden, 
maar cok vooral nogmaals te wijzen op het “gevaarlijk” programmeren door 
misbruik van monitor routines. (Zie artikel van Bram Poot over deze 
materie) 
Verder zal er gekeken worden of we ons volledig aan de door Acorn 
meegeleverde memorgmap houden, of dat we hier nog iets in wijzigen 
(bijvoorbeeld de Acorn Floppy Disk Controller). 

Proffesionaliteit moet het devies worden van de huidige HWC, het leek ons 
zeer belangrijk dat projecten, die voor iedereen worden ontwikkeld "af" 
zijn. Ma.w, fouten zoals die er m.n. met de schakelkaart zijn geweest 
mogen niet meer voorkomen. Mico Stad heeft in het vorige nummer al wat 
hierover aangehaald met het stukje over de 80-kolomskaart, Er worden eerst 

doer een aantal mensen prototypen ontwikkeld en gebouwd, als deze geheel 
werken wordt er een handleiding opgebouwd, en als deze klaar is wordt er 
nog een prototype door een leek op hardwaregebied gebouwd. Als dit proces 
zonder problemen verloopt is het project klaar voor productie. Deze methode 
kost meer tijd maar het is heel wat waard om een kaart probleemloos te 
laten werken. . 
Wat enigszinds betrekking heeft aop bovenstaandei bij iedere kaart die 
uitgebracht wordt dient software 'meegeleverd” te worden; afhankelijk van 

se Laart wordt dat een "hasis-soft”, of een "standaard-soft". Als 
voorbeeld: met de 80-kolomskaart valt heel wat te experimenteren, hierbij 
wordt dus alleen een "basis-soft” geleverd; maar als we naar de Floppy Disc 
Cantraller gaan kijken zien we d. di soft thuis hoort oe het 4EXXX-blok, 
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verder zien we dat Gerrit Hillebrand reeds een volledige soft voor de kaart 

geschreven heeft; een ‘standaard=soft* dus. 

Misschien heett U het reeds gehoord; er worden bij nieuwe kaarten pakketjes 

met onderdelen geleverd. Deze methode is door het bestuur gekozen omdat het 

U erg veel in de knip gaat schelen, -de féderatie betrekt de zaken bij 

enkele groothandels- en, met deze methode kunnen er wat kwaliteitseisen 

gesteld worden. Mijn stokpaardje is dat U ten alle tijden gebruik moet 

maken van IC-sockets met gedraaide contacten om contactproblemen te 

voorkomen. Wel, dit soort zaken horen thuis in het hoekje kwaliteit, en 

doordat we met grote hoeveelheden inkopen hebben we voor een zeer 

interessante prijs gedraaide socketss deze zijn dus in de -in antistatisch 

materiaal verpakte- pakketjes terug te vinden. Om U in ieder geval wat 

vergelijkend materiaal te geven voor wat betreft het 80-koloms pakket zoals 

dat binnenkort geleverd gaat worden, de richtprijs die we in het hoofd 

hebben voor de kaart is f 130,-=, dit is dus een pakket met alle onderdelen 

-behalve RAM's, hierover later meer-, de print, en een setje DIN41612 

connectors. (Alles op deze kaart wordt geleverd in High Speed CMos) 

Als laatste van de reeks punten komt het “oppoetsen van oude hardware“, we 

moeten ons hierover nog een duidelijk beeld vormen, maar een indicatie ís 

dat er een nieuwe Atom-Ware komt, met werkelijk alle denkbare informatie 

van alle releases van de schakel- en geheugenkaart. Men zou het een Atom 

wie-wat-en Ware kunnen noemen. 
De eerste prioriteit van de HWC is het coordineren van de nodige 

thardware-praktijken, hierdoor hopen we te zorgen dat niet 18 mensen 

tegelijkertijd het wiel (dat onderling weer enigszinds verschilt) 

uitvinden. We zijn tevens een instantie waar regionale HWC's bij arate 

problemen met projecten op terug kunnen vallen. We hopen in ieder geval de 

zittingsperìode van deze HWC soepel te laten verlopen, en te zorgen voor 

een wat groter scala van uitbreidingsmogelijkheden van ons geliefde, en 

soms verfoeide, computertje. 

Tot zover de eerste levensverschijnselen van de nieuwe HWC, en nogmaals, 

laat iets van U zien... 

Yva Tuk 
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Met dit erosramma Kunt U U biorithmen berekenen. 
Votsens de Ieer van de biorithme wordt ons teven 
beinvloed door 5 cycli, die starten op de aas van 
seboorte. Deze cycti verlopen sinusvormis. Tisdens de 
positieve heift voelen we ons soed, tijdens de 
nesatieve hetft zouden we voorzichtis moeten zijn. Ais 
kritieke dasen selden de dasen, waarbij de sinus de 
nulltin passeert. 

Ten eerste de tysische cyclus van 25 dasen. Deze 
beinvloed onze conditie: ons vithoudinssvermosen: en de 
weerstand tesen ziekten. 
De tweede is de emotionete cyctus van 28 dasen, weike 
ons sevoel: de emoties en onze intuitie beinvioed. 
De derde is de inteltectuete cycius van T5 dassen: wetke 
onze heiderheid van seest beinvtced. 

18 PROGRAM BIORYTH 

20 REM BY M.A. CLEGG 

30 
68 P. SIE“ HkBIORVTHMRE ann held 
78 DIM MIS:X18 

88 !'M=#iFICEFDS: M!'G=WIFIELFIES 

M!S=#IELFIEIF EM! 1241 

98 P. “IS YOUR NAME ON FILE (Y/M)*" 

188 DG INKEY Zil. ZeCH"Y" OR ZeCH"N" 

118 IF ZzCH4"Y"; GOS.a N 

128oP.' “TYPE NUMERIC DATE OF BIRTH" 

158 IN. “DAY “A, "MONTH"B, "YEAR", C 

148 IF C(1980: C=C+1908 

159 D=@:IF C%4 AND B 2: Det 

158 Z=@:IF CX4=D AND B=Zt Zei 

178 IF B{i OR B12 G.d 

188 IF R{1 OR A) (M?B)+Z1 G.d 

138 G.c 

2404P. “INVALID DATE, TRY AGAIN“ b 
250eP.$12:9=85P, "OK, BORN DM: "A B"-"C 
25SsIN. “IN WHICH MONTH DO YOU“! "RERUIRE BIORYTHMS"E 
258 IN. …-AND THE YEAR"E 

278 IF F(4980: F=f+1900 

288 IF E{1 OR E)12 OR FC1981 OR F>2100 G. + 
298 G.e 

SOBFP. "INVALID DATE: TRY AGAIN“':;G. a 
318eG=03H=D; PO; I1=8 

328 REM CALCULATE DAY BIRTH TO MONTH 
358 F.Zei TO B: G=GtM?{Z-1) iN. :G=G+A 
348 F.Ie=t TO Es AM? CZE) iN. 
358 IF Deit G=G+1t REM G= DAY IN BIRTH YEAR 
368 IF Fx4=® AND E)t; I=t 
3578 IF Ielt HeHt1 

388 Jet (F-C) KIES +H-GACEF-CI 4) 

598 REM CALCULATE BIO DRYS 

408 K22-IK2IELEET-IK2EIN=E2-IJKEE 
481 P.' "RESULTS ON PRINTER (Y/N) 
402 DO INKEY Wii. WeCH"Y" OR W=CH" 
4OS IF W=CH"Y" PB, 87 
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418 P.' “THE CRITICA DAYS FOR"* “DATE DF BIRTH 
vate" 0 

415 IF WECH"Y*EP,* IN "E"-!F 

428 P.* ARE: *r 

AZB P. "physical “3IF K-12B3P. (K-12)" AND " 

GB P.KIIFK+I1 (M2E+IS DP." AND “OKHITD 

550 IFK+ZS(M?ENIS P." ALSO "CK+25) 

4ED P‚'7" temotionat “sIF L-l4)@rP. CL-14)Y AND " 

478 P,LIIFL+TACH?ERIEP. * AMD “CL+i4D 

468 IF L+28MIE+IsP. “ ALSO "(K+25) 

4A9D P.'"“inteltectualt “IF N-17)@:P. CN-17)" AND " 

SBB P.NsIF NHIECMPE+IGP. " ALSO "N+16 

510 P.°"*“TO DISPLAY GRAPH PRESS SPACE BARY 

St5 P.$5 

528 INKEY A 

530 REM GRAPH BASELINES & LETTERS 

548 CLEAR4: COLOUR 

558 PLOT 12,-8,-8:PLOT 5%: 192 

SEB PLOT 12:08: 96:PLOT 5, 12E, 96 

579 DIM RSB: Y=5 

588 REM ND. & LETTER VECTOR A 

530 

IREKEESEAGT IIR! GE BELBEBADIR! S=t1CAI4CISEHR! 12-4000 D02E 

Eos 

R!16= 

939LLAAA; Rt 2D=R47172AEBER! ZAROAZEEELE: Rt 2O=#00000DD 

E18 

R!Z2=53EERDDAIR! TEI T4ETAITIR! ADH IAC2SDDIR! Aä=tHEDE 

62D F. X=1iTOC (MPE) +I) PLOT 

12, CRX), JEFPLOTI: Be 23 PLOT1, B: 4 

658 

IFXA5=O:PLDT1, G, 2: PLOTi, B, -B5PLOTO, -Jr br DeX/10: GOS, z - 

548 IFX4S=B:PLOTO: 2: O:D=XK1B: GOS. 2 

550 NX 
SEB PLOT12, 5, Ar YS De 

678 F.W=BTO173D=Dri560S. z:D=D+1:G0S. 25 PLOTG, 2: DiN. W 

ESD PLOT1I2,28,45 PLOT1: 14, 3 

638 COLOUR2:PLOT12, 79: 4: PLOTI. 14, B5PLOTIEZ: 116 á 

788 COLOUR: 

718 F.WrBTO14F =D: IFWXE=Dr Vet 

720 PLOTCU: 1: BIN. W 

750 PLOT12,4, 15: D=44; GOS. z5D=455 GOS. z 

740 PLOTI2, 4, 184:D=42+G05. z3 D=4 53 GOS. z 

752 REM DRAW PHY CURVE 

7560 PLOT 12,-1, 96 

778 F.X=-C2táMK) TOCCMZE) +ID %A Ae 

788 S=X+2+AkK 

730 VY=XLEBKSINCD. DEBIZ2IR Xd 

89B PLOT 5,5: (Y+SE) iN. X 

BiB REM DRAW EMO. CURVE 

820 PLOT 12,1, 9E: COLDURE 

833 F‚XetArbmt ) TOCCMPEN + ID ke Zeil 

B4B SX+2Arbmt, 

858 Yer 7ESINCD, OSELAZANKX) 

868 V=l2tIFS) is: V=S 

878 PLOTV:,S, (Y+36) :N, X 

SE REM DRAW INT. CURVE 
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830 PLOT 12:-1,3E:CDLOUR 1 

MD F.A L2AENI TOCLMZEN + ID rb Arle 

318 SeX+2+AtN 
2D YeKCEOKSINCS. B4TEL Je: X)) 

38 VetzsIFSKSets VES 

348 PLOTV, S, CY+S5) iN. X 

95e INKEYA:P, $12619610E188E ED 

968 P. “DO YOU WISH TO CONTINUE“! "(Y/M)* 

878 DO INKEY As U. A=CH"Y" OR AZCHEN" 

275 IF A=CH"Y*: RUN 

388 P." "END BYE“;E. 

ISBzREM SUB PLOT LETTER 

1098 GeR?DIF. Zei T07 

I®18 A= 2-ZLENK2ZIBeCP-(Z-1D KAI KE 

1928 PLOTCO&1), CB&2), CAKY) 

1838 G=@/ZIN. Z 

1848 RETURN 

200BaREM STANDARD DETAIL SUB. 

2918 IN. “YOUR INITIALS PLEASE" $X 

2820 IF $X="MC"A=2ttB=4;:C=1959:0, Ct REM DAY: MONTH, YEAR 

2021 it $xe"PK" AztSsBe7iC=19E23G0, C} REM: 15-87-1962 

2035 G.b 
2246 P. "INITIALS NOT RECOGNISED"' #G. à 



PRG. 78 ATOM NIEUWS FC HAAR! _B/A PETERS/WESSELS 

Na al geruime tijd op zoek te zijn geweest naar een geschikte 
plaats voor de FDC (Floppy Disc Controller), zijn we 
uiteindelijk terecht gekomen op de adressen #HEFFS tot HEFFF. 

Oorspronkelijk bevindt de FDC zich op adres #0A00 tot #OA7F. 

Verschillende mensen verplaatsten de FDC naar het #Bxxx gebied, 

doch dit leek ons slechts een halve oplossing. Bovenin de 
DOSROM is nog voldoende ruimte vrij, zelfs na uitbreiding met 
DECADOS. Bovendien hoeft er in de ATOM niets gewijzigd te 

worden omdat het #Exxx gebied toch al buiten de bus is gebracht 
t.b.v. de DOSROM. Enige voorwaarde is het disable'n van de 

DOSROM op het moment dat de FDC geadresseerd wordt. Om dit te 

bereiken wordt pin 9 van IC 14 losgemaakt van de NRDS. Pin 9 

van IC 11 wordt nu verbonden met pin 12 van IC 4. 

Met deze handeling wordt tevens voldaan aan de wijziging in 

ATOM-NIEUWS 85 no.7 blz.13. Vervolgens wordt IC 22 (LS158) 

verwijderd en een LS155 wordt in z'n plaats gezet. Dan van IC 

11 de pinnen 5 en & met 8 verbinden. Pin 5 van de voet van IC 
22 losmaken van BLK-0 (componentenzijde). Pin 5 van IC 22 

verbinden met pin 4 van IC 11. Pin 14 van IE 22 doorkrassen en 

pin 13 van IC 4 verbinden met pin 9 van IC 22. De pinnen 15, 14 

en 15 van IC 22 verbinden met +5V (pin 16 van IC 22). Tenslotte 
de pinnen 7, 18, tt en 12 verbinden met de adreslijnen A3 t/m 

A6- Het principeschema verduidelijkt e.e.a. Ook deze schakeling 

kan eenvoudig worden voorzien van een enableoutput. Twee 

weerstanden, een zenerdiode en en transistor zijn de benodigde 

onderdelen. Deze onderdelen laat u gewoon weg indien u van de 
enableoutput geen gebruik maakt. 
Vervolgens de softwarematige kant van de zaak. 

Aanpassing DOSROM t‚b.v. FDC op adres #EFFB met toevoeging van 

DECADOS . 

De software ziet er als volgt uit: 

#1, Laden we DECADOS van Frans v. Hoesel uit AN4.2.85 biz. 59 

en verwijderen hieruit de regels 220 t/m 240. 

%2. Run dit programma waarbij de DOSROM aangepast is met 

DECADOS van #5908 t/m #SFFF. 

*3. Laden de FDC aanpassingsroutine die hierbij gegeven is. 

#4. Run dit programma. Geef als high-byte HEF en als low-byte 

#FB. Zie hiervoor de regels 45 en 55. 

*5. Programmeer de nieuwe DOS-EFF8S van #5208 t/m #SFFF in een 

EPROM. 

18 PROGRAM FDC AANPASSINGSROUT INE 

38 REM Acorn Broodje 2.4.blz.54 

40 IN."WAARDE HIGH BYTE WELKE WAS" '"#OA WORDT "A 

45 REM A=HEF 

5@ IN. "WAARDE LOW BYTE WELKE WAS" '"#0D WORDT “B 

55 REM B=#F8 
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120 
150 

140 
158 

168 

178 

188 

198 
202 

218 

220 
252 

240 

258 
268 7#587C=B Zie voor het schema pagina 4 
278 PHSTEA=B+1 nd 

280 P#SB1Z=B+1 

290 PHSOAI=B+2 

300 7#5000=B+2 

318 P#5850=B+4 

320 #585E=B+4 

338 P. "OK" 
340 END 

N.B. Doordat in de club de wens werd uitgesproken de FDC te 
verplaatsen naar een standaardadres leek het voor ons duidelijk 
dat hiervoor maar 1 plaats in aanmerking kwam, nl. 
HEFFB-HEFFF. Alles binnen de ruimte van de DOSROM. Zodoende 
wordt niet onnodig weer beslag gelegd op de toch al schaarse 
ruimte. 

GOED IDEE, MET DE FDC NAAR BLOK E !!! 

. Peters & A. Wessels reg. Arnhem 



Witt u iid worden van de ATOM COMPLTER CLUB, 

Neem dan contact op met de penningmeester van de regio waar u bij ingedeeld wilt 
worden. Hij kan u vertellen, waar de regiobijeenkomsten zijn en wat u als lid 
kunt verwachten, 

Regio NOORD: 

D, Uuldriks Wieners 14 9642 K6 Veendam 05987-19611 

Regio OVERIJSSEL /GELDERL AND: 

N. van Wijnen Korte Dreef 12 8562 B5 Emmeloord 05270-15583 

Regio TWENTE: 

D. ter Harmsel Rev. Schevenstraat 57 7521 SC Enschede 2535-559054 

Regio NOORD-HOLLAND: 
P, van Kuik Zuideinde 54-a 1845 JP Groot-Schermer 82997-15902 

Regio DEN HAAG: 

Th, Waayer L. Couparusstraat 6 2274 XP Voorburg 2708-862594 

Regia DELFT: 
F. van Morgen M. de Ruyterweg 21 2628 BA Deift 

Regia ROTTERDAM: 
R. de Haan Brasem 125 2986 HA Ridderkerk 21884-25140 

Regio CENTRUM: 

P. van Mourik Ruiterstede 68 34351 XN Nieuwegein 85482-48781 

Regio ARNHEM: 

J. Hartog Keynenbergseweg 60 6871 WK Renkum 4B573-15757 

Regio ZEELAND: 
E‚ Gijssel Dorpsstraat 36 4424 C2 Wemeldinge B1192-2121 

Regio BRABANT-00ST: 
P, Ehrlich Roostenlaan 266 5644 BS Eindhoven 248-1141835 „ 

Regio LIMBURG: 

A, v. Zandvoort Mozartstraat 328 &044 RS Roermond 04759-21797 

Regio BELGIE: 

R. Leyssens Oude Baan 127 35550 Heusden Belgie 

Eventueel kunt u de contributie rechtstreeks overmaken per bank of giro aan de 
Atom Computer Club te Groenekan, Vermeld echter uw volledige naam, adres en de 
REGIO waarbij u ingedeeld wilt worden. 


